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A Study of learning and teaching using Creativity-based learning Model in the 
course of Techniques for creating digital interaction media,  

Information Technology faculty, Thepsatri Rajabhat University 
 

ดวงพร  ไม้ประเสริฐ1 
Doungporn Maiprasert 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเรียนการสอนจากการใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐานในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้
เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
เทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลจ านวน 40 คน ด้วยวิธีการสุ่มเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย
เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานและแบบประเมินการใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลวิจัย
พบว่า1) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ ท างานในการสร้างช้ินงานและวิจัยนี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สนุกและ
เพลิดเพลิน 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ :  สร้างสรรค์เป็นฐาน, ส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
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ABSTRACT 
 This research aims to 1) study of learning and teaching using creativity-based learning 
Model in the course of techniques for creating digital interaction media. 2) To evaluate the 
students' satisfaction toward the use of Creativity-based learning Model in the course of 
technology for creating digital interaction media. The sample is Multimedia Technology Students, 
Information Technology Faculty, Thepsatri Rajabhat University. The sample has 4 0  students 
enrolled in the technology for creating digital interaction media course with random method. The 
instruments used in the study included creativity - based learning model and a satisfaction 
assessment model using creativity-based learning model. The research found that student have 
skills in learning, thinking, working and this research focuses on learners have fun and enjoy.                    
2) The result of the satisfaction assessment of the learners, Creativity-based learning Model, at 
the high level. 
 
Keywords :  Creativity-based, digital interaction media 
 
บทน า 

รายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล (วท 6004446) เป็นวิชาท่ีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียช้ันปีท่ี 1 ทุกคนต้องเรียน ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบและผลิตส่ือเชิงปฏิสัมพันธ์ในงาน
ด้านมัลติมีเดียโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ หลักการออกแบบการใช้งานในลักษณะของ GUI วิธีการปฏิสัมพันธ์ในระบบ 
และการประยุกต์ใช้งานในการติดต่อโต้ตอบกับผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้สคริปต์ในการควบคุม 

จากการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล(วท 6004446) ในช่วงแรกท่ีผ่านมา
พบว่า นักศึกษายังขาดทักษะ ความรู้ ความสร้างสรรค์ในการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล นักศึกษายังไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนท่ีดี  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือ
ปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล (วท 6004446) ใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning 
Model) ให้นักศึกษาได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เรียน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการเรียนการสอนจากการใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based 
learning Model) ในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity-based learning Model) ในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

เกษมะณี ลาปะ และเพชรรัตน์ จงนิมิตสถาพร ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา” การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 24 คน ดาเนินการวิจัย
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ  (Action Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3 ประเภท 
ประกอบด้วย 1) เครื่องมือท่ีใช้ดาเนินการปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
ร่วมกับผังกราฟิก 2) เครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
สังเกตพฤติกรรมการสอน แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติการ ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนร้อยละ 79.17 มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 79.17 ขึ้นไป 2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนร้อยละ 83.33 มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 73.75 ขึ้นไป  
 

 วิธีการด าเนินการวิจัย  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากร 

   นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   กลุ่มตัวอย่าง 
  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ช้ันปีท่ี 1 หมู่เรียน 621244401 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล(วท 6004446) จ านวน 40 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
เจาะจง 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based 
learning Model) 
  3. ศึกษาแผนการสอนในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล (วท 6004446)   
  4. สร้างแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการวัดและประเมินผลให้เหลือ 
30 ข้อ 
   5. น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ โดยหาค่า IOC ก าหนดคะแนนความคิดเห็น 
   6. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบท่ีได้ท าไว้ก่อนเรียน 
   7. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
           8. ใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) ในรายวิชาเทคนิค
การสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล ซึ่งรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วยกระบวนการ (Process)  
และบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วย  5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นตอนท่ี 2 ต้ังปัญหาและ
แบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอ และขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล 
        9. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
       10. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based 
learning Model) ในรายวิชาเทคนิคการสร้างส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
 
ผลการวิจัย  

ผลจากการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนแบบสรา้งสรรค์เป็นฐาน 
พฤติกรรมขณะเรียน  

ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีเพลิดเพลินในการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด้จพระ
นารายณ์มหาราชด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 พฤติกรรมการเรียนรู้การสร้างโปสเตอร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 

 จากภาพท่ี 1 พฤติกรรมท่ีปรากฏ ผู้เรียนเกิดทักษะการปฎิบัติงานจริง และ สามารถน าไปใช้งานต่อได้ใน
การส่ือต่าง ๆ ส าหรับงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนานเวลาเรียน เนื่องจากการ
เรียนมีการแข่งขันด้านทักษะการออกแบบโปสเตอร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเกิดความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน ๆ ในลักษณะเพื่อนช่วยแนะน าเพื่อนสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และ ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน 
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ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 ตารางที่ 1 เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 33 82.5 
หญิง 7 17.5 
รวม 40 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนมีเพศชายจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.57 และเพศหญิง จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  
 เกณฑ์การประเมินค่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดย
น าไปเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
 

ตารางที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
2.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
3.การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีแรงบันดาลใจในการสร้างงาน 4.17 0.38 มาก 
4. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลใน
การสร้างงาน 

4.24 0.43 มาก 

5.การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีกระบวนการในการแสดงผลงานท่ี
สร้างสรรค์ขึ้น 

4.37 0.49 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.43 0.45 มาก 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานภาพรวม
ของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานท่ีค่าเฉล่ีย 4.43 ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 0.45 ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมาก 
ส าหรับการประเมิน 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ 1) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.68 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 2) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้การท างาน
เป็นกลุ่ม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.68 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และ 3) การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมี
กระบวนการในการแสดงผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้น ท่ีค่าเฉล่ีย 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลจากการวิจัย มีประเด็น 2 ประการคือ 

1. สภาพการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning 
Model) ผู้เรียนเกิดทักษะการปฎิบัติงานจริง และ สามารถน าไปใช้งานต่อได้ในการส่ือต่าง ๆ ส าหรับงานด้าน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนานเวลาเรียน เนื่องจากการเรียนมีการแข่งขันด้านทักษะ
การออกแบบโปสเตอร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ๆ ในลักษณะ
เพื่อนช่วยแนะน าเพื่อนสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และการเรียนการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สอดคล้องกับ มงคล เรียงณรงค์ (2558) ท่ีสรุปข้ันตอนการสอนความคิดสร้างสรรค์ มี
ดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นให้เกิดการคิด 2) ขั้นต้ังปัญหารายบุคคล 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นนาเสนอผลงาน 5) ขั้น
ประเมินผล 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based 
learning Model) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานภาพรวมของการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานท่ีค่าเฉล่ีย 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
ท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า จากการสอนท่ีเน้นการปฏิบัตินักศึกษาเกิดความต่ืนตัว เพลิดเพลินและสนุกกับการ
เรียนรู้ท่ีได้รับสอดคล้องกับงานวิจัยของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558 : 31) ว่าการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็น
การจัดการเรียนท่ีท าให้ผู้เรียนฝึกทักษะต่าง ๆ ท้ังในทักษะการหาความรู้ ทักษะการท างานและทักษะความคิด 

  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ควรน าเทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) กับรายวิชาอื่น ๆ  
2. ควรใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการสอนท่ีนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อ

เป็นการพัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่ง 
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การศึกษาสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนา                  
เพ่ือประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง 

A Study of Processed Agricultural Products of Huia Dua Village Community 
Enterprise to Evaluate an Opportunity in Lampang Tourism Market 

 
ภูม ศรีสุข1,วรัญญู อยู่สูนย์นอก2, นันทวรรณ ชยางศุ3 

Phoom Srisook1, Warunyoo Yoosoontrong2, Nantawan Chayangsu3 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนา ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนา และศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตร
แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัด
ล าปางได้ในอนาคต มีรูปแบบการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) ระดมความคิดเพื่อแลกเปล่ียนรู้ (Brainstorming) กับผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษานี้ รวมถึงการประชุมและสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรแปรรูป 

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือ
พัฒนาซึ่งมีพื้นฐานการด าเนินชีวิตตามครรลองของคนในภาคเหนือท่ีไม่ได้มีความเร่งรีบมากนัก เป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเป็นอาชีพเสริม มีประสบการณ์ด้าน
การประกอบการน้อย จึงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความรู้ความช านาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ไม่กล้าเปล่ียนแปลงและ
ไม่กล้าตัดสินใจเนื่องจากไม่มีแผนงานรองรับความเส่ียง ด้านแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ไม่เคยมี
การก าหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใด และไม่เคยวางแผนพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ความต้องการของลูกค้าในตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์นั้นมีการใช้เครื่องมือส่ือสาร
ทางการตลาดน้อยมากเพื่อขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมถึงตลาดนักท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง 
 
ค าส าคัญ : สินค้าเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ตลาดการท่องเท่ียว 
                                                             
1 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  E-mail: phoomsri.pim@gmail.com 
2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  E-mail: katcha_z@hotmail.com 
3 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  E-mail: Nantawan_C@gmail.com 
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ABSTRACT 
 The results indicated that the entrepreneurship characteristics of the members of the Huai 
Dua Pattana Pineapple Community Enterprise have based on the regular northern lifestyle which 
are considered slow living. Most of them are agricultural housewives who are mainly engaged in 
agriculture and processing pineapple products as a part-time career. Additionally, they have 
limited knowledge and skill in product marketing and have no courage to change or make 
decisions since they are inexperienced in entrepreneurship and have no idea about risk 
management plan. According to product concept and components, they have never determined 
a product concept for any target customers and never planned to develop product components 
to meet the needs of customers in Lampang tourism market. Regarding product marketing, there 
is very little usage of marketing communication tools to expand new marketing channels, 
including Lampang tourism market. 
 
Keywords: Processed agricultural products, Community enterprise, tourism market 
 
บทน า 

การแปรรูปสินค้าเกษตรมีความส าคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอดีตท่ีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการบรรเทา
ปัญหาราคาตกต่ าและผลผลิตเน่าเสียในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก  จนมาสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น  รวมถึงการ
ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ท่ีต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท่ีรับประทานง่ายและสะดวกรองรับวิถี
ชีวิตท่ีเร่งรีบของสังคมเมืองท่ีขยายตัวต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศ จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีหันมาให้ความส าคัญและหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนรายได้และสามารถเข้าไปแข่งขัน
ในตลาดได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงก าเนิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป 
โดยมุ่งความส าคัญต่อการพัฒนากิจการของผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมสามารถแข่งขันได้ในตลาด 
ส่งเสริมการน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด น าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างยั่งยืนตาม
เจตนารมณ์ของนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังในระดับจังหวัดและระดับประเทศ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมา
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พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้สามารถจ าหน่ายได้
ท้ังตลาดภายในและต่างประเทศ แต่ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยชุมชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย ก าลังการผลิต คุณภาพหรือความสม่ าเสมอของผลิตภัณฑ์ มีอายุการเก็บรักษาท่ีส้ัน ท าให้มี
ข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า 
OTOP เกษตรแปรรูป” ในปี พ.ศ. 2562 ของภาครัฐ จึงได้เช่ือมโยงการท างานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมท้ังในด้านการผลิต มาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอ าเภอมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การท างานร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2562) 

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป จึงเป็นแนวคิดในการสร้างรายได้ขยายโอกาส ท่ีจะช่วยให้
เกษตรกรไทย สามารถขายผลผลิตให้ได้ราคาโดยยกระดับไปสู่การตอบสนองความต้องการของตลาด ของผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจสูงสุด และด้วยเหตุท่ีสินค้าเกษตรแปรรูปมีพื้นฐานมาจากด้านการผลิต จึงให้
ความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าท่ีเป็นผลิตผลเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้ต้ังแต่กรรมวิธี การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การส่งมอบ ให้ความส าคัญต่อการ
สร้างแบรนด์ การรับรองมาตรฐาน GAP เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคจากการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อสร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น พัฒนา
สินค้าท่ีมี เครื่องหมายการค้าของตนเองท่ีเน้นคุณภาพและมาตรฐาน มีการวางระบบการขายและกระจายสินค้า มี
การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยศึกษาความต้องการ
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพราะปัจจุบันวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคเปล่ียนไป
มาก เลือกแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้รับความนิยมและเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ตามกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน้ าหนัก ขนาดสินค้าเหมาะสมต่อการบริโภคคนเดียวซึ่งสามารถท าการตลาดได้ง่ายกว่า และ
สอดคล้องกับชีวิตคนเมืองท่ีเป็นตลาดใหญ่ของสินค้า ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาและเป็น
ช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้า มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) 

สินค้าเกษตรแปรรูปมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง เนื่องจากเศรษฐกิจหลักท่ี
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดล าปางคือด้านท่องเท่ียวและบริการ ด้านเกษตรและแปรรูปเกษตร และด้านอุตสาหกรรม
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และหัตถอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ.2562 มีจ านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดล าปางมากถึง 835,967 
คน และมีรายได้จากการท่องท่องเท่ียว 2,584,000,000 บาท (ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาล าปาง, 2563) ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและบริการ ผลักดันล าปางเป็นเมืองท่องเท่ียวคุณภาพและยั่งยืน เน้นอัต
ลักษณ์ชุมชน ท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนโดยสนับสนุนสินค้าของฝากหรือของท่ีระลึกเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสินเกษตรแปรรูปเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ในทุกมิติ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลในการศึกษาเรื่อง การศึกษาสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุม
ชุนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนา
เพื่อประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปางได้ในอนาคต 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนา 
2. ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

สับปะรดห้วยเด่ือพัฒนา 
3. ศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วย

เด่ือพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปางได้ในอนาคต 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับสินค้าเกษตรแปรรูป 
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจให้ต้องปรับตัวสอด

รับกับพฤติกรรมการบริโภค อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจึงต้องปรับแนวคิดเพื่อเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากสินค้า
โภคภัณฑ์ไปในแนวสินค้านวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมการบริโภคท่ีคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมในการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการลดต้นทุน ระบบออโต
เมช่ันลดระยะเวลาการท างานในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการจัดท าระบบข้อมูลเพื่อน าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ควรมีการก าหนดช่องทางตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ี
ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ท้ังนี้ ได้มีการประเมินอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรและเกษตรแปร
รูปท่ีคาดว่าจะเติบโตได้ดีและเป็นท่ีต้องการของตลาดในปี 2562 นั้น ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

13 

 

ท่ีเน้นเทรนด์หรือกระแสรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต่ืนตัวและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะพืชผล
เกษตรท่ีให้คุณค่าทดแทนแป้งและน้ าตาล หรือ กลุ่มอาหารท่ีช่วยลดปัจจัยเส่ียงในการเกิดโรคของผู้สูงอายุ จึงคาด
ว่าจะเป็นท่ีต้องการมากขึ้น 2) สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีผลิตมาจากผลไม้เมืองร้อน ท่ีนิยมเลือกบริโภคในเพิ่มปริมาณ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ังในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร
ประเภทดังกล่าวของรัฐบาล จึงคาดว่าจะท าให้สินค้าเกษตรแปรรูปเติบโตในทิศทางท่ีดีขึ้นต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
และ 3) สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพท่ีไม่ใช่อาหาร ท่ีเป็นการเพิ่มคุณค่าในด้านของใช้ประจ าวัน โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ เช่น เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลร่างกาย ซึ่งปัจจัยท่ีจะ
เพิ่มมูลค่าให้การท าธุรกิจต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและความนิยมของตลาดเป็นหลัก  (กอบชัย 
สังสิทธิสวัสด์ิ, 2562) 

2. แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Product) 
Jafar and other (2545: 15) ความหมายของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีบุคคลซื้อ

เพื่อเดินทางจากจุดหมายหนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่งและคือส่ิงท่ีบุคคลซื้อในขณะท่ีอยู่ในภูมิล าเนาอื่น ในขณะท่ี จิ
ตานันท์ ติกุลและคณะ (2550: 10) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว หมายถึง สินค้าหรือบริการท่ี
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้สินค้า
หรือบริการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวนั้นๆ โดยลักษณะของสินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวนั้นมีท้ังท่ี
สามารถจับต้องได้และมีตัวตน หรือไม่สามารถจับต้องได้ จึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว หมายถึง สินค้าและ
บริการท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อการเดินทางและท่องเท่ียวที่สามารถตอบสนองความต้องการและท าให้ลูกค้าท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) 
Michael M.Coltman (2532: 11) กล่าวถึงความหมายของการตลาดการท่องเท่ียว ว่าเป็นปรัชญาการ

บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว โดยให้สามารถบรรลุความต้องการได้โดยการวิจัย การ
พยากรณ์ และการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรเพื่อก าไรสูงสุด ขณะท่ี นิคม จารุมณี (2535 : 14) กล่าวถึงความหมายของการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวว่า เป็นแนวความคิดหรือปรัชญาทางด้านการจัดการท่ีมุ่งเน้นไปสู่ความต้องการของนักท่องเท่ียว โดย
อาศัยการวิจัยตลาด การพยากรณ์ การคัดเลือกทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีก าลังอยู่ในความต้องการ เพื่อให้ธุรกิจ
ได้รับประโยชน์สูงสุด ในการเสนอบริการแก่นักท่องเท่ียวตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรแปรรูป 
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บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข และ วศิน ปัญญาวุธตระกูล (2559) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถสนองตอบความสนใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยและนักท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบและผลิตภัณฑ์ท่ีสนองตอบ
ความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยได้แก่ รูปแบบและผลิตภัณฑ์ท่ีเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศ รูปแบบและผลิตภัณฑ์สนองตอบความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวอาเซียนคือรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  

นพพร จันทรน าชูและพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักด์ิ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก เพื่อการยกระดับการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก  ผลการวิจัยพบว่า 
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าท่ีระลึกควรพัฒนา 4 ด้านได้แก่ ขนาดของผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ 
รูปลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยท่ีให้ความส าคัญในเรื่องการมีอัตลักษณ์ชุมชน มีมาตรฐานการผลิตส าหรับผู้สูงอายุ 
และพัฒนาเครือข่ายทางการตลาดผู้ประกอบการท่องเท่ียว 

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ (2561) การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านถวาย
โดยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและเพิ่มพูนองค์ความรู้รวมท้ังพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนได้เรียนรู้ ในการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมได้อย่างยั่งยืนตรงกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศและสามารถพัฒนาสินค้าหัตถกรรมโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์สู่สินค้านวัตกรรม
ได้ในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า สินค้าหัตถกรรมท่ีใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ มีการ
สร้างเรื่องเล่าจะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมและหา
ตลาดรองรับสินค้าหัตถกรรมของชุมชน ให้ความช่วยเหลือในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์
และส่ือสังคมออนไลน์ 
 
กรอบแผนงานการวิจัย 

การศึกษานี้มีลักษณะการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีใช้วิธีการเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) และการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 1 กรอบแผนงานวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเริ่มจากทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
การตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินสู่ตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง โดยก าหนดกรอบแผนการศึกษา 4 ขั้นตอน 
ได้แก่  
 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม  

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม 
จากเอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแผนงานการศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องฯ 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและสรุปผลการศึกษา 
การประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียว 
 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการเพื่อศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ 
(สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview)  สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมสมอง 
(Brainstroming)) 

คุณลักษณะ 
ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

แนวคิดและ
องค์ประกอบ 
ผลิตภัณฑ์ 

การจัดการ 
การตลาดเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

แนวทางการจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง 
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
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โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวข้องด้านลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรกลุ่มสินค้าเกษตร
แปรรูปในจังหวัดล าปาง ศึกษาแนวคิดด้านการผลิตเพื่อการท่องเท่ียว และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด
เพื่อการท่องเท่ียว โดยค้นคว้าจากต ารา บทความวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแผนการศึกษา โดยน าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาวางแผนกรอบ
แผนงานการศึกษาในครั้งนี้ โดยก าหนดขอบเขตของตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน
แปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนา และก าหนดขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา 3 ด้านคือ 1) คุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือพัฒนา 2) ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และ
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนา และ 3) ศึกษา
แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนาเพื่อ
ประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปางได้ในอนาคต โดยพัฒนาเป็นกรอบแผนการศึกษาตามรูปภาพท่ี 1 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) การอบรมและการระดม
สมอง (Brainstorming) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่มระหว่างทีมผู้วิ จัยกับเกษตรกรท่ีเป็น
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป 3 กลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลและสรุปผลการศึกษา โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และสรุปแนวทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปางได้ในอนาคต  

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกกลุ่ม 
 จากการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้าน
ห้วยเด่ือพัฒนา พบว่า จากพื้นฐานการด าเนินชีวิตตามครรลองของคนในภาคเหนือท่ีไม่ได้มีความเร่งรีบมากนัก 
เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเป็นอาชีพเสริม จึง
ไม่ได้มุ่งหวังต่อความส าเร็จกับผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม กลุ่มมี ความต้องการขยาย
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมไปถึงตลาดนักท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง แต่ด้วยประสบการณ์ด้านการประกอบการท่ี
มีน้อย จึงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความรู้ความช านาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ ขาดทักษะความสามารถด้านการตลาด
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ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียว  จึงไม่กล้าตัดสินใจในการ ด าเนินการ เปล่ียนแปลง หรือแข่งขันเพราะไม่มีแผนงาน
รองรับความเส่ียง 
 2. ด้านแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาแนวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้านห้วยเด่ือพัฒนา พบว่า กลุ่มไม่
เคยมีการก าหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่มีการ
ก าหนดช่องทางจ าหน่ายล่วงหน้า ท้ังนี้ กลุ่มร่วมกันคิดรายการผลิตภัณฑ์แปรรูปเองภายในกลุ่ม เช่น สับปะรดกวน
น้ าผ้ึงมะนาว สับปะรดมะพร้าว/งา สับปะรดกวน คุ๊กกี้ไส้สับปะรดกวน ขนมเทียบไส้สับปะรดกวน สับปะรดกวน
แก้ว ท๊อฟฟี่ไส้สับปะรด เป็นต้น  
 ด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้านห้วยเด่ือพัฒนา พบว่า กลุ่มไม่
เคยวางแผนพัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือลูกค้าในตลาดท่องเท่ียว
จังหวัดล าปาง องค์ประกอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ตรายี่ห้อ ความเป็น
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีขนาดท่ีเหมาะสมกับราคาจ าหน่ายและเหมาะสมกับปริมาณในการรับประทาน แต่
ยังมีปัญหาส าคัญในเรื่องของ ฉลากสินค้า ข้อความบรรยายสรรพคุณสินค้า บรรจุภัณฑ์ไม่คงทนแข็งแรง รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และป้ายบอกวันหมดอายุ 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2 แสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสับปะรดบ้ายห้วยเด่ือพัฒนา 
 
 3. ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์  
 จากการศึกษาการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนาเพื่อประเมินโอกาส
ในตลาดท่องเท่ียวจังหวัดล าปางได้ในอนาคต พบว่า กลุ่มมีการใช้เครื่องมือส่ือสารทางการตลาดน้อยมาก 
โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ียังไม่ครอบคลุมช่องทาง ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมถึง
ตลาดนักท่องเท่ียวในจังหวัดล าปางท าให้ปัจจุบันมีช่องทางการจ าหน่าย ณ ท่ีท าการกลุ่มฯ ร้านค้าในชุมชน ฝาก
ขายร้านค้าปลีก ขายผ่านคนกลาง มีบริการส่งให้ลูกค้า ขายออนไลน์ทางเฟซบุ๊คและผ่านเว็บไซต์กลุ่ม ท้ังนี้กลุ่มมี
ความต้องการขยายช่องทางจัดจ าหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าในจังหวัด ร้านขายของฝากนักท่องเท่ียว ฝากขาย
ร้านอาหารท่ัวไป และเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ครอบคลุมหลายๆ ช่องทาง   
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้านห้วยเด่ือพัฒนา 
 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้านห้วย
เด่ือพัฒนา ได้ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภชัย เหมือนโพธ์ . (2559) เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดต้ังกลุ่มโดยการ
รวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมีแนวคิดในการน าวัตถุดิบภายในชุมชนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายมาแปรรูป
เพิ่มมูลค่า เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ นอกเหนือจากนี้ ศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มี
กฎระเบียบ แบ่งบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกท้ังมีผู้น าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม  
 2. ด้านแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
 ผลการศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้านห้วยเด่ือ
พัฒนา ได้ข้อพบท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุขและวศิน ปัญญาวุธตระกูล (2559) เรื่องการ
พัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน ท่ีพบว่ารูปแบบและผลิตภัณฑ์ท่ีสนองตอบความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยได้แก่ 
รูปแบบและผลิตภัณฑ์ท่ีเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ และสอดคล้องกับการศึกษาของ นพ
พร จันทรน าชูและพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักด์ิ (2560) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก เพื่อการยกระดับการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ ท่ีพบว่าแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าท่ีระลึกควรพัฒนา 4 ด้านได้แก่ ขนาดของผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ รูปลักษณ์ 
และบรรจุภัณฑ์ โดยท่ีให้ความส าคัญในเรื่องการมีอัตลักษณ์ชุมชน มีมาตรฐานการผลิตส าหรับผู้สูงอายุ และพัฒนา
เครือข่ายทางการตลาดผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
 3. แนวทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนาเพื่อ
ประเมินโอกาสในตลาดท่องเที่ยวจังหวัดล าปางได้ในอนาคต 
 ผลการศึกษาได้ข้อสรุปแนวทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนา 
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อประเมินโอกาสและวางแผนการตลาดส าหรับนักท่องเท่ียวจังหวัดล าปาง ต้ังแต่
เรื่อง การก าหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept) และการก าหนดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Product 
component) เพื่อมุ่งตอบสนองต่อลูกค้าท่ัวไปและนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อพบท่ีสอดคล้องกับการศึกษา
ของ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยาและคณะ (2561) การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านถวายโดย
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมได้อย่างยั่งยืนตรงกับความ
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ต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศและสามารถพัฒนาสินค้าหัตถกรรมโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์สู่
สินค้านวัตกรรมได้ในอนาคต ซึ่งพบว่า สินค้าหัตถกรรมท่ีใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าให้เป็นอัตลักษณ์ 
มีการสร้างเรื่องเล่าจะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมและ
หาตลาดรองรับสินค้าหัตถกรรมของชุมชน ให้ความช่วยเหลือในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
โทรทัศน์และส่ือสังคมออนไลน์ ดังนั้น จึงได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญเพื่อ
เป็นน ามาใช้เป็นแนวทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียวในจังหวัดล าปางได้ว่ า ควรมีการก าหนด
รูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ์และก าหนดช่องทางตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการของลูกค้าเป้าหมายใน
ปัจจุบัน ตามท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ท าการประเมินความต้องการของลูกค้าและนักท่องเท่ียวต่อสินค้าเกษตร
แปรรูปท่ีคาดว่าจะเติบโตได้ดีและเป็นท่ีต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีเน้นเท
รนด์หรือกระแสรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต่ืนตัวและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง สินค้าเกษตรแปรรูปท่ี
ผลิตมาจากผลไม้เมืองร้อนท่ีเป็นท่ีนิยมเลือกบริโภคในเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ังของกลุ่มชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพท่ีไม่ใช่อาหารท่ีเป็นการเพิ่มคุณค่าในด้านของใช้ประจ าวัน 
โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ซึ่งปัจจัยท่ีจะเพิ่มมูลค่าให้การท าธุรกิจต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริ โภค
และความนิยมของตลาดเป็นหลัก (กอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ, 2562) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
แนวทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาสู่ตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดเป็นกิจกรรมของ

ผู้ประกอบการควรมีการจัดการและด าเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อการตอบสนองตรงเจตนารมณ์ของนโยบาย
ภาครัฐและตรงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้ นโยบายในการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรของ
รัฐบาลจะเป็นมาตรการท่ีท าให้สินค้าเกษตรแปรรูปเติบโตในทิศทางท่ีดีขึ้นตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษา

พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ัวไปและโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดล าปาง 
เพื่อให้ได้แนวทางตอบสนองได้ตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ล าปาง อาจารย์ดร.ฑัตษภร ศรีสุข  บุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเด่ือ จังหวัดล าปาง ทีมงาน
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คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานราชการทุกหน่วยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อข้อมูลและประสานงานในการลงพื้น
ท าการวิจัยในครั้งเป็นอย่างสูง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ดัชนี DJSI 

The Relationship Between Capital Structure Dividend and  
Return On Equity In the DJSI Listed Company of Thailand 

                     
    บุญญานุช  ชีวาเกียรติยิ่งยง1 และ อัศวเทพ อากาศวิภาต2 

                                     Boonyanuch Cheewakiatyingyong and Ausawatap Akartwipart 
  
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ดัชนี 
DJSI ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประกาศเป็นกิจการในกลุ่มดัชนี DJSI 
ในช่วงปี 2555-2562 จ านวน 20 บริษัท โดยข้อมูลของตัวแปรท้ังหมดท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมจากรายงาน
งบการเงินประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยแหล่งท่ีมาของข้อมูลเก็บรวบรวมจาก
ระบบ SET SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการด าเนินงาน หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือโครงสร้างเงินทุน มีความส าพันธ์เชิงผกผันกับความสามารถในด าเนินงานแต่โครง สร้างเงินทุนไม่มี
ความสัมพันธ์กับนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ค าส าคัญ    โครงสร้างเงินทุน  เงินปันผล อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น DJSI 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to study the relationship of capital structure, dividend 

policy and return on equity of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand that are 
members of the DJSI group of indices evaluating the sustainability performance companies. 
Population is a company that has been announced as a company in the DSJI group during the 
year 2012-2019. The data were collected from the SET SMART (SET Market Analysis and Reporting 
Tool)  system.   Analyzing the results by Pearson's product moment correlation coefficient focus 
on the study of relationships between variables. The result shows that the capital structure has 
a negative relationship with the operational capability.  In other words, capital structure has an 
inverse relationship with operational capabilities, but the capital structure does not correlate with 
the dividend payment. 
 
Keywords :   capital structure, dividend, return on equity, DJSI 
 
บทน า 

ผู้ท่ีมีเงินออมและประสงค์จะบริหารเงินออมของตนให้เกิดประโยชน์นั้น นอกเหนือจากการฝากเงินไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีทางเลือกอื่ นๆ 
ส าหรับการบริหารเงินออมและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกหลายวิธี การลงทุนซื้อตราสารทางการเงินใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็นับเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ีน่าสนใจ ซึ่งผู้มีเงินออมมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราท่ีสูงกว่าและหลากหลายรูปแบบกว่ า เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินใน
ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดต่ าลงอย่างมากอย่างในปัจจุบัน จึงไม่เป็น
ส่ิงจูงใจในต่อการฝากเงิน ส าหรับผู้ท่ีมีเงินออมนั้นการถือครองเงินไว้โดยไม่บริหารจัดการคงไม่เหมาะสมนัก เพราะ
เมื่อเวลาผ่านไปเงินท่ีถือครองจะอ านาจการซื้อหรือมีมูลค่าท่ีลดลงอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี ดังนั้นผู้มี
เงินออมจึงควรพิจารณาหาช่องทางการลงทุนอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินออมของตนจึงนับว่าเป็นทางเลือก
ท่ีดีกว่า  ดังนั้นการลงทุนในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้มีเงินออม โดยเฉพาะผู้ท่ีต้องการความหลากหลายในการลงทุน ท้ังประเภทของสินค้าและอุตสาหกรรมท่ีผู้
มีเงินออมต้องการจะลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน เพราะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินค้าหรือตรา
สารการลงทุนหลายประเภท ซึ่งออกโดย บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม ส าหรับให้เลือก
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ลงทุนได้ตามความต้องการของตน ท้ังนี้ การเข้ามาลงทุนและถือหุ้นในกิจการใดๆก็ตามในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จะเกิดผลประโยชน์หลายประการ ท้ังต่อตนเอง และต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะผู้ลงทุนจะได้มี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ท่ีมีศักยภาพหรือธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี และมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ได้รับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นออก
ใหม่ หรือ ก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้การลงทุนในตลาดหุ้นยังถือได้ว่ามีบทบาทในการร่วม
เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนย่อมมีความเส่ียงตามมาด้วยเสมอ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนอย่างละเอียด จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเส่ียงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และ
สามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีน่าพึงพอใจตามท่ีคาดหวังได้   

ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ตลาดซึ่งเป็นแหล่งรวมของบริษัทหลายๆ บริษัท ท่ี
เข้ามาท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ท่ีมีเงินเหลือเก็บ ซึ่งเราเรียกว่า "นักลงทุน" เข้ามาร่วมลงทุน 
และนักลงทุนเหล่านั้นก็จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัท หรือร่วมเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆ  ตลาดหลักทรัพย์
จัดต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีแหล่ง
กลางส าหรับการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ โดยได้เปิด
ให้มีการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการในวัน ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 โดยช่ือภาษาอังกฤษในขณะนั้น
คือ "Securities Exchange of Thailand" และได้มีการเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of 
Thailand (SET)" เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา 

ในปี 2542 ได้มีการเปิดตัว DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ 
DJSI ซึ่ง เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ัวโลก โดย
มี RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน เป็นผู้ประเมินและจัด
อันดับ โดยมีเกณฑ์ก าหนดว่า บริษัทท่ีจะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float 
Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุ่มบริษัท
จดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มก าลังพัฒนา (Emerging Markets) สูงสุด 800 บริษัทแรก รวมทั้งส้ิน 3,395 บริษัทท่ัวโลก 
ท้ังนี้ RobecoSAM จะส่งแบบสอบถามตามประเภทอุตสาหกรรมไปให้บริษัทท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบค าถามเชิงลึก
เกี่ยวกับแผนงานและกลยุทธ์ วิธีการบริหารจัดการ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ท่ี
ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม โดยจะมีการทบทวนและประกาศรายช่ือสมาชิกในกลุ่ม
ดัชนี DSJI ในช่วงเดือนกันยายนทุกปี ปี 2562 ประเทศไทย มี บริษัทท่ีได้รับการเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบประเมิน
ดังกล่าว จ านวน 36 บริษัท 
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นายเดวิด บลิทเซอร์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการด้านตัวชี้วัดความยั่งยืน กล่าวว่า การ
ประเมินผลด้านความยั่งยืนของธุรกิจต่างๆ นี้เป็นส่วนส าคัญท่ีจะมีส่วนในการยกย่องหรือให้ความส าคัญกับความ
ยั่งยืน เป็นการก าหนดนโยบาย รวมถึงเป็นการท าให้ธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นในการสนับสนุนความยั่งยืน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าส าหรับส่ิงแวดล้อมท่ัวโลก รวมถึงธุรกิจท่ีอยู่ในระดับแนวหน้า โดย DJSI ก็มีบทบาท
ในการเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนท่ียั่งยืนได้ต่อไป 

ท้ังนี้ นอกจากองค์กรท่ีได้รับการจัดอันดับ DJSI จะได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นองค์กรท่ียั่งยืน 
สร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้ลงทุนแล้ว ยังสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคได้ว่าสินค้าหรือบริการจากองค์กรท่ีได้รับการ
คัดเลือกเหล่านี้มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีให้ความส าคัญต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามในการร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลกไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

บริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี DJSI  นับจากปี 2555 กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินประจ าปี มี  2 บริษัท คือ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย และ 
บมจ. ปี 2556 มี บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจ านวน 4  บริษัท 
โดยมีบริษัทท่ีเพิ่มเข้ามาอีก 2 บริษัท คือ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ.ไทยออยล์ ในปี พ.ศ.2557 มี
บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินประจ าปี มี 10 บริษัท ประกอบด้วย บมจ. บ้านปู (BANPU), บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 
(CPN), บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC), บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (MINT), บมจ.ปตท. (PTT),บมจ.ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC), บมจ.ไทยออยล์ 
(TOP) และ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ (TUF) 

ในปี 2558 มี บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 13 บริษัท โดย บริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกเพิ่มเข้ามาอีก  3 
บริษัท คือ 1) บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 2. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 3. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส (advance) และในปี 2559 บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 14 บริษัท โดย บริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกเพิ่ม
เข้ามาอีก  1 บริษัท คือ  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   ส่วนในปี 2560 มี บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 17 บริษัท 
โดยมีบริษัทใหม่ท่ีได้รับการคัดเลือกเพิ่มเข้ามาอีก 4 บริษัท คือ 1. บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 2. 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน (TRUE) 3. บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) 4.บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) โดยในป ี2560 นี้ 
บมจ.แอดวาน อินโฟร์ เซอร์วิส (advance) ไม่ได้รับการคัดเลือก  ในปี 2561 มี บริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 19 
บริษัท โดยบริษัทท่ีได้รับการคัดเลือกเพิ่มเข้ามาอีก 2 บริษัทคือ 1.บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 2. บมจ.บีที
เอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ (BTS) 
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และในปี 2562 มีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว 
จ านวน 20 บริษัท โดยท่ี  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ี
ไม่ได้รับการคัดเลือกในปี 2560 และ ปี 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพประกาศ 20 บมจ. ของไทยท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI ปี 2562 

ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลงบการเงิน ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการ
เผยแพร่บนเวปไซด์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีก าหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนต้องด าเนินการเผยแพร่งบการเงินสู่สาธารณชน  และข้อมูลด้านความ
น่าเช่ือถือในการบริหารจัดการ แม้จะยังไม่ได้ถึงช่วงเวลาท่ีมีการประกาศผลการประเมินเป็นกิจการในกลุ่มดัชนี 
DJSI จะเห็นได้ว่าในบางปีมีบริษัทท่ีเคยได้รับการประเมินใหเ้ป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืนแต่ในต่อไปก็ไม่
ผ่านการประเมิน เช่น บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส ท่ีได้รับการประเมินในปี 2558 และ ปี 2559 แต่ในปี 
2560 และ ปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการประเมิน พอมาถึงปี 2562 บริษัทกลับมาได้รับการประเมินอีกครั้ง  ก่อน
การลงทุนผู้ลงทุนมีการน าข้อมูลต่างๆท่ีได้รับนั้นไปพิจารณา กิจการท่ีได้รับการประเมินเป็นกิจการในกลุ่มดัชนี 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

27 

 

DSJI เป็นท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นองค์กรท่ียั่งยืน สร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้ลงทุน มีคุณค่าเนื้อหา
ของรายงานการเงินสอดคล้องกับการก ากับดูแลองค์กรท่ีได้รับการประเมินด้านธุรกิจ และอาจสะท้อนให้เห็นได้ใน
ผลการด าเนินงาน  จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและ
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ดัชนี DJSI  

เป้าหมายสูงสุดในการด าเนินงานของบริษัท คือการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximization of 
Shareholder Value) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มความมั่งค่ังให้กับผู้ถือหุ้น (An Increase in the Wealth 
of Shareholders)  ด้ ว ยราคาหลักทรัพย์ ท่ี สู ง ขึ้ นและกระแส เงิ นปันผล ท่ีกิ จการ จ่ าย ให้ กั บ ผู้ ถื อหุ้ น 
(Rappaport,1986) ท้ังนี้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิด
มูลค่ากิจการท่ีสูงท่ีสุด ซึ่งกล่าวได้ว่าหน้าท่ีหลักของผู้บริหารทางการเงินมี 3 อย่างคือ 1) ด้านการลงทุนและจ านวน
เงินท่ีจะต้องใช้ในการลงทุน 2) การจ่ายเงินปันผล และ 3) การวางแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและจ านวนเงินทุน 
(Porterfield, 1965) ซึ่งการวางแผนการด้านการจัดหาเงินนั้นเป็นเรื่องของการก าหนดโครงสร้างเงินทุนและเป็น
ส่ิงส าคัญในการด าเนินงานของบริษัท เพราะเป็นเรื่องของการจัดหาและบริหารต้นทุนของเงินทุนเพื่อการได้มาของ
สินทรัพย์และการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ (Philippatos,1973) 

การตัดสินใจจัดหาเงินทุนมาใช้ในกิจการเพื่อด าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารด้านการเงิน การจัดการการเงินจึงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในยุคปัจจุบัน ผู้บริหารด้านการเงินจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีช่วยให้กิจการ
สามารถสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Capabilities) ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ การตัดสินใจด้าน
การเงินท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรธุรกิจด าเนินงานและสร้างความได้เป็นเปรียบ
ทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ท่ีสามารถน าทางไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ไ ด้ (Wheelen and 
Hunger,2006) โดยการตัดสินใจในทางเลือกของการจัดหาเงินทุนเป็นการตัดสินใจทางการเงินท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับ
กิจการท่ีจะช่วยให้กิจการมีต้นทุนเงินทุนท่ีต่ าลง ส่งผลให้มูลค่าของกิจการเพิ่มสูงขึ้น (Brealey, Myers and 
Allen, 2008) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดโครงสร้างเงินทุนมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการ 
        ผู้บริหารจะต้องวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนเพื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อกิจการและสภาพ
ธุรกิจ โดยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและรอบคอบจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ ซึ่งผู้บริหารสามารถเลือก
แหล่งเงินทุนท้ังภายใน เช่น ก าไรสะสม และแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์แปลงสภาพ
และหุ้นสามัญ ในกรณีท่ีผู้บริหารเลือกใช้แหล่งเงินทุนภายนอกนั้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนของ
โครงสร้างเงินทุนระหว่างการก่อหนี้สินระยะยาวและส่วนผู้ถือหุ้น (โดยไม่รวมหนี้สินหมุนเวียน) (สถาบันพัฒนา
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ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548) เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดต่อกิจการลักษณะท่ีส าคัญของ
หนี้สิน (เจ้าหนี้) คือ มีสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดและสินทรัพย์ของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้น (Prior Claim) มีอายุและ
มูลค่าท่ีต้องคืนตามท่ีก าหนดไว้ และดอกเบ้ียจ่ายสามารถน าไปหักฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับลักษณะของหุ้น
สามัญคือ สิทธิเรียกร้องภายหลัง (Residual Claim) ไม่มีก าหนดอายุการถือครอง มีอ านาจในการควบคุมฝ่าย
บริหารและเงินปันผลไม่สามารถน าไปเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (Philippatos, 1973) จากท่ีกล่าวมานั้น ความ
แตกต่างท่ีส าคัญระหว่างหนี้สินและส่วนทุนท่ีมีผลกระทบหลักโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของกิจการคือ
ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้เจ้าหนี้ (ดอกเบี้ยจ่าย) ซึ่งกิจการสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้แต่ในขณะเดียวกัน การก่อ
หนี้สินเพิ่มขึ้นท าให้กิจการเกิดต้นทุนความเส่ียงทางการเงิน (Financial Distress Cost) เนื่องจากภาระดอกเบ้ียท่ี
เพิ่มขึ้น และต้นทุนตัวแทน (Agency Cost) ซึ่งเกิดจากปัญหาตัวแทนเนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้จัดการ และระหว่างผู้ถือหุ้นกับเจ้าหนี้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณา
ในปัจจัยหลายด้านเพื่อให้โครงสร้างเงินทุนสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและผู้ถือหุ้น ( Ahmed Riahi-
Belkaoui,1999) 

การก าหนดโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการนั้น ผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อีกท้ังโครงสร้างเงินทุนเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การประเมินความสามารถในการด าเนินกิจการด้วย จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
โครงสร้างเงินทุน กับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการวัดผลการด าเนินงาน ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 
การน าโครงสร้างเงินทุนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจมาศึกษาหาความสัมพันธ์ท่ีมีต่อการวัดผลการ
ด าเนินงานและนโยบายการจ่ายเงินปันผล จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเป็นแนวทางให้ได้มุมมองท่ีกว้างขึ้น
จากผลงานวิจัยในอดีตท่ีพิจารณาแต่การบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีต่ าท่ีสุดเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนท่ัวไป เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพิจารณาลงทุนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้
ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ดัชนี DJSI 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูล
ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงทฤษฎีและแนวคิดระหว่างโครงสร้างเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยในประเด็นดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) รายละเอียดดังนี้ 
 
โครงสร้างเงินทุน 

โครงสร้างเงินทุนเป็นความสัมพันธ์ของจ านวนหนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งถูกใช้ในการจัดหาเงินทุน
ให้แก่กิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนหรือการจัดหาเงินทุน จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการบริหารงาน สัดส่วนในการจัดหาเงินทุนมีผลต่อการอยู่รอดและการเติบโตของกิจการในระยะ
ยาว ความผิดพลาดในการจัดโครงสร้างเงินทุนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจการอย่างคาดไม่ถึง (Brealey, Myers, 
and Allen(2008)) 

อัตราส่วนหนี้สินท้ังหมดต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Asset Ratio) อัตราส่วนหนี้จะแสดงให้เห็นว่า
กิจการมีหนี้สินรวมคิดเป็นกี่เท่าของสินทรัพย์ ซึ่งจะช้ีให้เห็นโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่ามีการใช้ทุนของตนเอง
มากน้อยแค่ไหน สัดส่วนดังกล่าวยิ่งน้อยจะแสดงให้เห็นว่ากิจการใช้เงินส่วนท่ีเป็นทุนของกิจการมากขึ้น โดย
อัตราส่วนหนี้สินท้ังหมดต่อสินทรัพย์รวม สามารถค านวณได้จาก 

อัตราส่วนหนี้สินท้ังหมดต่อสินทรัพย์รวม (D/A) =   

 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของควรอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง โดยปกติอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของเจ้าของ ถ้าอัตราส่วนนี้ยิ่งสูงโอกาสท่ีกิจการจะไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียและเงินต้นในอนาคตก็จะสูงตามไปด้วย 
กิจการจึงต้องตัดสินใจถึงจ านวนทุนท่ีกิจการสามารถกู้ยืมและต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ีกิจการจะสามารถยอมรับได้ 
เงินทุนท่ีได้มาจากการกู้ยืมหรือจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้มักมีดอกเบี้ยต่ า แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องจ่ายเป็นงวดๆ 
ท่ีแน่นอน ซึ่งเพิ่มความเส่ียงของการจ่ายช าระหนี้ไม่ได้ จากการศึกษาพบว่า ในการประเมินอัตราหนี้สิน ผู้วิเคราะห์
จะต้องพิจารณาถึงความแน่นอนของก าไรและกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ถ้าก าไรและกระแสเงินสดค่อนข้าง
แน่นอน อัตราหนี้สินท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ัวไปก็อาจยอมรับได้หรือถือได้ว่าปลอดภัย (หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ตลาดเงินและตลาดหุ้น,2546) 
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จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า บริษัทท่ีมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของต่ าจะมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีกว่าบริษัทท่ีมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงและจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับ
ผลตอบแทนต่อหุ้นสามัญ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ สามารถค านวณได้จาก 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) =   

 

การจ่ายเงินปันผล 
การจ่ายเงินปันผล ตามความหมายของ Glen Arnold (2002) ระบุว่าเป็นการก าหนดสัดส่วนของก าไรท่ี

จ่ายออกไปให้กับผู้ถือหุ้น มีการจ่ายเป็นงวด เพื่อเป็นการสร้างความมั่งค่ังให้กับผู้ถือหุ้น 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (Dividends Per Share, DPS) คือเงินปันผลต่อหุ้นท่ีจะแบ่งสรรให้ผู้ถือหุ้น 

โดยอาจแบ่งส่วนหนึ่งส าหรับไว้ลงทุนต่อหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม และอีกส่วนหนึ่งแบ่งสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะมีสูตรการค านวณ คือ 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (Dividends Per Share) =   

 
ความสามารถในการด าเนินงาน 

ความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉพาะส่วนของเจ้าของในแง่ท่ีว่าเป็น
ผลตอบแทนท่ีเจ้าขอเงินทุนจะได้รับภายหลังจากการน าเงินมาลงทุนในบริษัท โดยอัตราส่วนนี้จะเป็นอัตราส่วน
แสดงการวัดความสามารถในการท าก าไรโดยรวมของกิจการด้วยอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On 
Equity)  สามารถค านวณได้จาก  

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity)   =   

นฤมลวรรณ์ ต้ังกิจเจริญพร(2015) ท าการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 261 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 3 ปี (2555-
2557) พบว่าอัตราส่วนหนี้สินท้ังหมดต่อส่วนของเจ้าของท้ังหมด (DE)  มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับอัตราผลตอบแทนของส่วนของเจ้าของ (ROE)   สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mahfuzah Salim , Dr.Raj 
Yadav เมื่อปี  2012 ท าวิจัยในประเทศมาเลเซีย มีกลุ่มตัวอย่าง บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
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มาเลเซีย จ านวน 237 บริษัท โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จ านวน 15 ปี (1995-2011) ใช้สถิติ regression พบว่า
โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ROE และ EPS  ในขณะท่ี Joshua Abor ได้ท าการวิจัยในประเทศกา
น่า ในปี 2005 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศกาน่า จ านวน 22 บริษัท และท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ จ านวน 5 ปี (1998-2002) ใช้สถิติ Regression ในการวิเคราะห์ 
พบว่า อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE)  เป็นไปในทิศทางเดียวกับ การวิจัยของ Puwanenthiren Pratheepkanth ในปี 2011ท่ีศึกษาในประเทศ
ศรีลังกา กลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท้ังหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โคลัมโบ ศรีลังกา ใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์จ านวน 5 ปี (2005-2009) พบว่า โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์เชิง ลบ กับ ความสามารถในการ
ด าเนินงาน ขณะเดียวกัน Emamgholipour et al. (2013) ท าวิจัยใน ประเทศอิหร่านโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัท
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตหะราน จ านวน 400 บริษัท ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จ านวน 5 ปี (2006-2010) 
สถิติท่ีใช้ คือmultiple regression models พบว่าอัตราส่วนหนี้สิน debt ratio มีความสัมพันธ์เชิง ลบ กับ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (ROA) และ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

นริศรา นันตาภิวัฒน์ 2551 ท าวิจัยในประเทศไทยใช้กลุ่มตัวอย่างบริษัท อสังหาริมทรัพย์ ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 28 บริษัท ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จ านวน 5 ปี (2545-2549) สถิติใช้ 
regression พบว่าโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลในทางลบ แต่ต่อมา ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช 
2558 ท าวิจัยใน ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็น บริษัทใน SET High Dividend หรือ SET HD จ านวน 30 บริษัท 
ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จ านวน 10 ปี (2548-2557) พบว่า อัตราส่วนปริมาณหนี้สิน ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปัน
ผลตอบแทน ในขณะท่ี Lily, Venkatesh & Sukserm (2009) ท าวิจัยใน ประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างบริษัท ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET100 ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จ านวน 5ปี (2544-2548) สถิติ- ใช้ multiple 
regression analysis  พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับ 
Farhiya Ali Adan Job Omagwa  (2018) ท าวิจัยท่ีประเทศเคนย่า พบว่าฐานเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลมีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ไม่มีนัยส าคัญ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังในและต่างประเทศ จึงสรุปเป็นสมมติฐานและกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 
 
สมมติฐาน 

1. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ(D/E)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น( ROE) 

2. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ(D/E)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจ่ายเงินปันผล 
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3. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม(D/A)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น( ROE) 

4. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม(D/A)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจ่ายเงินปันผล 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีได้รับ
การประกาศเป็นกิจการในกลุ่มดัชนี DSJI ในช่วงปี 2555-2562 จ านวน 20 บริษัท 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลประเภท

ทุติยภูมิ (Secondary data) โดยลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็น Balance panel data คือ มีจ านวน
ข้อมูลครบถ้วนทุกตัวแปรในระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา 8 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2555-2562 ของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลของตัวแปรท้ังหมดรวบรวมจากรายงานงบการเงิน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยแหล่งท่ีมาของข้อมูลจะเก็บรวบรวมจากระบบ 
SET SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ซึ่ งเป็นระบบข้อมูลออนไลน์  จัดท าโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานท้ัง4 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

โครงสร้างเงินทุน 

-อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
ส่วนของเจ้าของ(D/E) 

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวม(D/A) 

ความสามารถในการด าเนินงาน 

-อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้
ถือหุ้น( ROE) 

 

การจ่ายเงินปันผล 

-อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 Mean SD D/E D/A DPS ROE 
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของ
เจ้าของ(D/E) 

2.74 2.75 1    

อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อสินทรัพย์
รวม(D/A) 

.59 .15 .895** 1   

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น DPS 3.04 1.55 -.192 -.300 1  

อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้
ถือหุ้น( ROE) 

19.23 16.36 -.541** -.498** -.209 1 

 ระดับนัยส าคัญ   ** 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน การจ่ายเงินปันผลและ อัตราผลตอบแทนส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

จากตารางท่ี 2. สรุปผลได้ว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ(D/E)มีความสัมพันธ์กันระดับปาน
กลางเชิงลบ(-.541) กับอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น( ROE)ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมลวรรณ์ ต้ังกิจเจริญพร(2015)  แต่อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
เจ้าของ(D/E) ไม่มีความสัมพันธ์กับนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช (2558) 
และ Lily, Venkatesh & Sukserm (2009)  ท่ีพบว่าอัตราส่วนปริมาณหนี้ สิน ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปัน
ผลตอบแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานของ นริศรา นันตาภิวัฒน์ (2551) ท่ีพบว่าโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์กับ
การจ่ายเงินปันผลในทางลบ จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานท่ี2 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (D/A) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางเชิงลบ (-.498) กับอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น( ROE) ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3  สอดคล้องกับงานของ 
Mahfuzah Salim , Dr.Raj Yadav (2012) และเป็นไปในแนวทางเดียวกับงานของ Joshua Abor (2005) แต่
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (D/A) ไม่มีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อรทิชชา 
อินทาปัจ (2559) ท่ีพบว่า อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราเงินปันผลตอบแทน 
จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 
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สรุปได้ว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประกาศเป็นกิจการในกลุ่มดัชนี มีโครงสร้างเงินทุนสัมพันธ์ทางลบ
กับความสามารถในการด าเนินงาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือโครงสร้างเงินทุน มีความส าพันธ์เชิงผกผันกับ
ความสามารถในด าเนินงานแต่โครงสร้างเงินทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับ นโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
ข้อจ ากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

1. ผลการวิจัยเป็นเพียงการหาความสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ได้แสดงการพยากรณ์ค่าอิทธิพลของตัวแปร อีกท้ัง
ขนาดกลุ่มประชากรมีน้อยจึงอาจได้ข้อสรุปท่ีไม่แม่นย า 

2. เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนน้อยจึงไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างสมการพยากรณ์
ได้  จึงเสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ในการวิจัยครั้งต่อไป 

3. ควรมีการใช้กลุ่มตัวอย่างนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางบริหาร
กิจการ ในประเด็นเกี่ยวกับการโครงสร้างเงินทุน 
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การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 

The Results-Based Management for School Educational Quality Development 
 

รัตนา สิทธิอ่วม1 และ คณนันท์  พฤทธสาโรช2 

Rattana Sittioum1, and Kananan Pruttasarote2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน: กรณีศึกษา โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน 1) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารการศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2) การสร้างแนวทางการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา 8 คน 3) 
การทดลองใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม จ านวน 20 คน 4) การประเมินใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรในโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคมท่ีเป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งส้ิน 8 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 

1. การบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมผู้มีส่วนได้เสียน้อยครั้งและไม่ได้ช้ีแจงถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนไม่มีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน เช่น แผนท่ีเน้นการพัฒนาคน ครู 
สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการยุคใหม่ ในส่วนการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนไม่
มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับค าแนะน า เพื่อหาจุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

2. ได้แนวทางท่ีเรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ าร้อน
วิทยาคม ด้วยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” ได้น าเอาหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory) มาใช้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า เรียกว่า “โดย น.ร.ว.” น.น้อมน า, ร.ร่วมมือ, ว.วิธีการ 2) ปัจจัยกระบวนการ 
เรียกว่า “Check–in” มี 6 ขั้นตอน และ 3) ปัจจัยผลผลิต เรียกว่า “เพื่อ น.ร.ว.” น.นักเรียนคุณภาพ, ร.โรงเรียน
คุณภาพ, ว.วิถีชุมชนพัฒนา  
                                                             
1อาจารย์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม i_ammoly@hotmail.com, 095-6355625 
2ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม  
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความเข้าใจและสามารถน าแนวทางสู่การปฏิบัติ สร้างเป็น
แผนพัฒนาการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือปฏิบัติราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนี้  ด้าน
ความเหมาะสม (x= 4.78, S.D. = 0.29) และด้านความเป็นไปได้ (x = 4.64, S.D. = 0.38) 
 
ค าส าคัญ : การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, คุณภาพการศึกษา, การพัฒนาโรงเรียน 

 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the results-based management for school 

educational quality development: case study Namronwittayakom school. The research was 
undertaken 4 steps, as follows: 1) to study background, management for educational quality 
development related to the evaluation use of document analysis. 2) to develop the model for 
results-based management for school educational quality, examine this model by 8 experts 3) to 
implement the results-based management model with 20 teachers in Namronwittayakom school. 
4)  to assess the results-based management model by 8  participants the statistics used for data 
analysis were mean, percentage, standard deviation, content analysis for quality data. 
 The results were as follows. 

1 .  School management has a fill meeting for stakeholders and did not explain the roles 
and responsibilities for them and school do not have educational management plan such as the 
human development plan, the teachers development plan, the school development plan, the 
new Learning resources development plan ,and the new management methods. In the part of 
Internal quality assurance, school do not coordinate with agencies for to know about suggestion 
for finding the weak point and how to develop school. 

2 .  Has the new method called the Results-Based Management for School Educational 
Quality development in Namronwittayakom school by “ Check-in @ Nor-Raw-Woa” .  It uses the 
system theory to explain model. 1)  Input Component are “ induced”, “Collaborate” ,  and 
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“Method” 2) Process Components are “Check-in” for 6 steps 3) Output components are “Student 
Quality” “School Quality” and “the community development” 

3 .  All Teachers understand and can used the model implement to practices and making 
the educational management plan, projects/Activities, the learning management plan, and the 
manual for work. 

4. the results-based management for school educational quality development model had 
sustainability at the highest level (X=4.41, S.D.=0.54) and possibility at the highest level (x = 4.64, 
S.D. = 0.38). 
 
Keywords : Results Based Management, Educational Quality, School Development 
 
บทน า 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม สังคม ชุมชน ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเดิม การส่ือสารรวดเร็วไร้พรมแดน 
เช่ือมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาท่ีท้าทายเพื่อก้าวให้
ทันกับกระแสโลกจึงมีผลกระทบต่อศักยภาพของคน ชุมชน ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน จ าเป็นต้องมีกลไกรองรับและเสริมศักยภาพของประเทศให้พร้อมต่อบริบท
ของการเปล่ียนแปลงและซับซ้อนเพิ่มขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย. 2561, 1) 

ในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ
เหมือนแต่ก่อน โดยมีเป้าหมายคือ การขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ี “มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน” ซึ่งการท าให้
ประเทศไทยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพสูง นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นท่ีสุด 
เพราะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศ การท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ระบบการศึกษาของประเทศจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” 
ด้วยเช่นกัน เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคคล (เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์
ไพบูลย์, 2559: 2; นวรัตน์ รามสูตและบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559; นพรัตน์ มีศรีและอมรินทร์ เทวตา. 2561: 22) 
ดังนั้น สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ไปในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 

เป้าหมายของการบริหารราชการ คือการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้
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เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาระบบราชการคือ การน าการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ โดยจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ังมี
การก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและต้องมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูประบบราชการ โดยสร้างแนวทางการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคมข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารการศึกษาโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 
2. เพื่อสร้างแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. เพื่อทดลองใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. เพื่อประเมินใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารจัดการท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานและมุ่งเน้นท่ีผลงานอันได้แก่ 
ผลผลิต (Output) กับผลลัพธ์ (Outcome) และความพึงพอใจของประชาชนหรือหน่วยงานท่ีท างานร่วมกัน 
มากกว่าท่ีจะท างานโดยมุ่งเน้นท่ีทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงานหรือปัจจัยน าเข้า (input) และกระบวนการท างาน 
(Process) ซึ่งเป็นวิธีท่ีจะให้ได้ผลส าเร็จของงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานกระท าได้โดยการประยุกต์ใช้
วิธีการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ท่ีเป็นตัวบ่งบอกผลงานให้ปรากฏ
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และผลการด าเนินงานนี้จะน าไปใช้เพื่ออธิบายถึงความคุ้มค่าในการท างานหรือแสดงถึงความ
รับผิดชอบในผลงานต่อสาธารณะ กับเพื่อปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น (เฉลิมพงศ์  มีสมนัย, 2547, หน้า 133) 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตบน “ทางสายกลาง” แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอ ประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม 

3. หลักการทรงงานและศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างานได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 2) 
ระเบิดจากภายใน 3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4) ท าตามล าดับขั้น 5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6) ท างาน
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แบบองค์รวม7) ไม่ติดต ารา 8) รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 9) ท าให้ง่าย 10) การมีส่วนร่วม 11) 
ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 12) บริการท่ีจุดเดียว 13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 15) 
ปลูกป่าในใจคน 16) ขาดทุนคือก าไร 17) การพึ่งพาตนเอง 18) พออยู่พอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน21) ท างานอย่างมีความสุข 22) ความเพียร และ 23) รู้ รัก สามัคคี (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 23 พ.ค. 2561) 

4. พระปฐมบรมราชการโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ
ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 
ทรงให้ความมั่นใจแก่ประชาชนชาวไทยถึงพระราชปณิธานและความต้ังใจอันแน่วแน่ในการทรงงานว่า โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 จะได้รับการสืบสาน รักษาและต่อ
ยอดต่อไป เพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย 

5. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ทรงให้ความส าคัญกับ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่งและรับส่ังถึงการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  คือ 1) มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 3) มีงานท า-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองท่ีดี (มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ, 2560. ออนไลน์) 

6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เข้ามา
ส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหาร
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งในการบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาโดยเปิด
โอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถท าได้ใน 3 แบบ คือ 1) การบริหารโดยครูมีส่วนร่วม 2) การ
บริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม และ 3) การบริหารโดยผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วม  

7. วิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญ โดยจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ส่ือ และส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  

8. หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการท่ีดีท่ีน ามาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขยึดหลัก 6 ประการ 
คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 
6) หลักความคุ้มค่า (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, สถาบันพระปกเกล้า. 2559) 
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9. การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด าเนินงาน การน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้ความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน ท้ังยังเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารกัน 
หากศึกษาและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมเพิ่มประสิทธิภาพต่อองค์กรได้ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งแบ่งการด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารการศึกษาโรงเรียน ศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนน้ าร้อน
วิทยาคมโดยการวิเคราะห์องค์กร, แผนพัฒนาการจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปถึงการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน 
  2. การสร้างแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ศึกษา
ต ารา งานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นท าการยกร่างแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของและปรับปรุงโดยกระบวนการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา รวม 8 คน คือ 1) 
ผู้บริหารการศึกษา 1 คน, 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน 3) ศึกษานิเทศก์ 1 คน 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2 คน 5) ผู้น าองค์กรท้องถิ่น 1 คน และ 6) ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 1 คน 
  3. การทดลองใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท า
การประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จากนั้นฝึกปฏิบัติการน าแนวทางปฏิบัติลงสู่
แผนพัฒนาการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือปฏิบัติราชการ 
จากนั้นน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และประเมินผลจากการสังเกต 
  4. การประเมินใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
ประเมินความเหมาะสม, ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ของแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม และใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ 
จากผู้ปฏิบัติในโรงเรียน รวม 8 คน คือ1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน 2 คน 
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน และ 5) ผู้น าชุมชน/องค์กรท้องถิ่น 1 
คน 
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ผลการวิจัย 

  1. พบว่า ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมผู้มีส่วนได้เสียน้อยครั้งและไม่ได้ช้ีแจงถึงบทบาท
หน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนไม่มีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน เช่น แผนท่ีเน้นการพัฒนาคน 
ครู สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการยุคใหม่ ในส่วนการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
ไม่มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับค าแนะน า เพื่อหาจุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 2 พบว่า ได้แนวทางท่ี เรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ าร้อน
วิทยาคม ด้วยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” (แสดงดังภาพ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม ด้วยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” 

 

 

 

 

  

 

  

 

เพื่อ น.ร.ว.  โดย น.ร.ว. 

. 
. 

. 

 

 

 

 

 
 

. 
. 

. 

กระบวนการ 
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จากแนวทางดังกล่าวได้น าเอาหลักการของทฤษฎีระบบมาใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้า เรียกว่า “โดย น.ร.ว.” มี 3 องค์ประกอบ น.น้อมน า,ร.ร่วมมือ และ ว.วิธีการ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 2 โดย น.ร.ว. (ปัจจัยน าเข้า) 
 

1) “น.น้อมน า”  หมายถึง ปรับฐานความรู้ของบุคลากรให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
หลักการทรงงานและศาสตร์พระราชา ร.9  และ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10  มาใช้เป็นหลักคิด 
สอดแทรกในการท างานในทุกขั้นตอน 

2) “ร.ร่วมมือ” หมายถึง การขอร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรใน
การด าเนินงานให้มีความพร้อมท้ัง ด้านบุคลากร, การเงิน, ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ จากนั้น
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อร่วมมือกันในการวางแผน การท างาน การตรวจสอบหาแนวทางในการพัฒนาและการ
แก้ปัญหา เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูง 

3) “ว.วิธีการ” หมายถึง ศึกษาและคัดเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือวิธีในการ
ด าเนินงาน โดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอีกท้ังน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา ร.9 

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 

 

โดย น.ร.ว. 

 
 

. 
. 

 จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ 
. 
 

 ระดมทรัพยากร (4Ms) 

 วางแผน ท างาน ตรวจสอบ 

หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา 

. 
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2) ปัจจัยกระบวนการ เรียกว่า “Check–in” มี 6 ขั้นตอน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 3 กระบวนการ “Check-in” 
 

1) C1 (Criteria) เกณฑ์ หมายถึง การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ปัญหาข้อเสนอแนะ จุดเน้น ปัจจัย
ความส าเร็จ เพื่อตั้งเป็นเป้าหมาย/เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 

2) H (How to) หนทางสู่ความส าเร็จ หมายถึง การใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติและพัฒนา
งาน/การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

3) E (Efficiency) ประสิทธิภาพ หมายถึง การตรวจสอบ กระบวนการท่ีได้ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ท่ีมี
คุณภาพสูง บรรลุตามเป้าหมาย โดยท าการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในทุกมิติ  

4) C2 (Community) สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึงการระดมความคิดโดยใช้การจัดการความรู้  
(KM) และกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ 

5) K (Knowledge) องค์ความรู้ หมายถึง การสรุปผล เพื่อน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่/ แนวทางวิธี
ปฏิบัติใหม่ โดยผ่านกระบวนการท่ีเช่ือถือได้เป็นไปตามหลักวิชาการ  

6) IN (Innovation) นวัตกรรม หมายถึง การเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) เพื่อให้ได้รับการรับรองจากผู้เช่ียวชาญจนเกิดเป็น “นวัตกรรม/เทคโนโลยี” 

3. ปัจจัยผลผลิต เรียกว่า “เพื่อ น.ร.ว.” มี 3 องค์ประกอบ น.นักเรียนคุณภาพ, ร.โรงเรียนคุณภาพ และ 
ว.วิถีชุมชนพัฒนา 

  

  

กระบวนการ 

  



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

45 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4 ปัจจัยผลผลิต (Output) “เพื่อ น.ร.ว.” 

 
1) “น.นักเรียนคุณภาพ” มี 9 ประเด็น คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) มีสุขภาวะท่ีดี 3) รักการอ่าน 4) 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร 5) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 6) พร้อมต่อการแข่งขัน 7) ส่ือสารหลายภาษา 8) ผลประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้น และ 9) พร้อมรับภัยคุกคาม 

2) “ร.โรงเรียนคุณภาพ”มี 8 ประเด็น คือ 1) มีความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ 2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) 
จัดการเรียนรู้ Active Learning 4) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) หลักสูตรมีมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดล้อม 7) มีเครือข่ายความร่วมมือ และ 8) ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

3) “ว.วิถีชุมชนพัฒนา” มี 3 ประเด็น คือ 1) ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 2) พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน 
และ 3) มีทัศนคติท่ีดีต่อชุมชน รักบ้านเกิด 
 3. พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความเข้าใจและสามารถน าแนวทางสู่การปฏิบัติ 
สร้างเป็นแผนพัฒนาการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือ
ปฏิบัติราชการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นต่อแนวทาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.54) ด้านท่ีมี
คะแนนสูงสุด ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 

เพื่อ น.ร.ว.  

. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 
 

 มีความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ 

 มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 จัดการเรียนรู้ Active Learning 

 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 หลักสูตรมมีาตรฐาน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 มีเครือข่ายความร่วมมือ 

 ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

 ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 

 พัฒนาอาชีพใหแ้ก่ชุมชน 

 มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน รักบ้านเกิด 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

46 

 

สรุปและอภิปรายผล 

  1. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมผู้มีส่วนได้เสียน้อยครั้งและไม่ได้
ช้ีแจงถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนไม่มีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน เช่น แผนท่ีเน้น
การพัฒนาคน ครู สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการยุคใหม่ ในส่วนการประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนไม่มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับค าแนะน า เพื่อหาจุดอ่อน จุดท่ี
ควรพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกัน งานวิจัยของ ประภา  สมาคม (2558, หน้า 149) ท่ีท าการ
วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า ใน
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทางหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการสนับสนุน การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ัง หน่วยงานต้นสังกัดจ าเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน และมีการ
ติดตามการจัดท ารายงานประจ าปีและน าผลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาในปีถัดไป 
  2. จากผลการวิจัย พบว่า ได้แนวทางท่ีเรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม ด้วยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” ได้น าเอาหลักการของทฤษฎีระบบ (System 
Theory) มาใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า เรียกว่า “โดย น.ร.ว.” น.น้อมน า, ร.ร่วมมือ, ว.วิธีการ 2) 
ปัจจัยกระบวนการ เรียกว่า “Check–in” มี 6 ขั้นตอน และ 3) ปัจจัยผลผลิต เรียกว่า “เพื่อ น.ร.ว.” น.นักเรียน
คุณภาพ, ร.โรงเรียนคุณภาพ, ว.วิถีชุมชนพัฒนา ซึ่งแนวทางนั้นมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และขั้นตอนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เนื่องการแนวทางดังกล่าวได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหา บริบทและความต้องการของ
สถานศึกษา และวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร และ
ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ (2561, หน้า 196) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีพบว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ขึ้นอยู่
กับบริบทและวิธีการของปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนท่ีหน่วยงานก าหนด และในส่วน ผลการวิจัยท่ีพบว่า 
กระบวนการ เรียกว่า “Check–in” มี 6 ข้ันตอน คือ 1) เกณฑ์ 2) หนทางสู่ความส าเร็จ 3) ประสิทธิภาพ 4) สังคม
แห่งการเรียนรู้ 5) องค์ความรู้ 6) นวัตกรรม ซึ่งมีขั้นตอนตอนท่ีสอดคล้องและคล้ายคลึงกับ งานวิจัยขององค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (KOICA) ท่ีศึกษาวิจัยถึงวิธีการจัดผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามโครงการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาเชิงลึกท่ี พบว่า สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ท าให้ต้องมีการปฏิรูป จึงแนะน าให้บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การก าหนดตัวชี้วัด 3) การต้ังเป้าหมาย 4) ผล
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การตรวจสอบ 5) การรายงานผล 6) การประเมินผลเชิงบูรณาการ และ 7) การใช้ของมูลผลการด าเนินการ จากข้อ
ค้นพบดังกล่าวจึงเป็นข้อยืนยันว่า แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
น้ าร้อนวิทยาคม ซึ่งให้ความส าคัญทางด้านกระบวนการ (Process) หากสถานศึกษาด าเนินการแล้วจะส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ด้านคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความเข้าใจและสามารถน าแนวทางสู่การปฏิบัติ สร้างเป็น
แผนพัฒนาการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือปฏิบัติราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 พัฒนา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ แนวทางทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม ได้สังเคราะห์มาจากสภาพปัญหา บริบทและความต้องการของสถานศึกษา 
และวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีผู้ปฏิบัติอยู่เดิม ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ดังแนวทางท่ีต้ังไว้ อีก
ท้ังผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ครูได้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามท่ีต้ังไว้ โดยใช้การ
นิเทศ ก ากับติดตามผลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติทุกคนสามารถปฏิบัติได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มีนูดิน 
(Minudin. 1987 : 2403-A) ได้ศึกษาบทบาททางวิชาการของผู้บริหารในรัฐซาบาร์ มาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารมีหน้าหลักคือ การประเมินโครงการของโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ร่วมมีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนชัดเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ท้ังหมดของโรงเรียน 
  4. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนี้  ด้านความ
เหมาะสม (x= 4.78, S.D. = 0.29) และด้านความเป็นไปได้ (x = 4.64, S.D. = 0.38)  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ใน
ขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเป็นผู้ให้
ความเห็น จึงท าให้แนวทางดังกล่าวมีความสมบูรณ์เป็นไปตามหลักวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์ในการทางปฏิบัติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ์  ทรัพย์เจริญ (2561 หน้า 11) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีพบว่า การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจะมีการเช่ือมโยงในแต่ละ
องค์ประกอบเป็นไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยความส าเร็จน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
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ผลของ”หลักนิติธรรมแบบไทย”ต่อระบบกฎหมายและการเมืองภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2549 
The effect of "Thai Rule of Law" on the legal  

and political systems after the 2006 coup 
 

นวภัทร โตสุวรรณ1 จาตุรงค์ สุทาวัน2 
Nawaphat Tosuwan Jaturong Sutawan 

 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรื่อง ผลของ”หลักนิติธรรมแบบไทย”ต่อระบบกฎหมายและการเมือง
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2549 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร รวมไปถึงวิเคราะห์
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ใกล้ชิดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเหตุการณ์ และผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือการ
วิจัยคือก าหนดประเด็นค าถามท่ีมีการยึดโยงกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประเด็นค าถามท่ีเด่นชัดและอยู่ในกรอบ
ของกระบวนการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา        
          ผลการวิจัยพบว่า (1) รัฐธรรมนูญท่ีเป็นกฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับจารีตกฎหมายของไทยจึงถูกท าลายได้
ง่ายท้ังท่ีเป็นกฎหมายสูงสุด (2) การผลักดันให้สถาบันชนชั้นน าเป็นอ านาจหนึ่งในระบบการเมืองไทย โดยเป็นเบ้ือง
บนของสถาบันการเมืองอื่นๆ อ านาจน าเหล่านี้นี้เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกในปัจจุบัน ค าว่า ‘เหนือการเมือง’ ตามหลัก
นิติศาสตร์แบบไทย ไม่ใช่อยู่พ้นหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไป แต่หมายถึงอ านาจของชนช้ันน าท่ีจะแทรกแซง
การเมืองได้ (3) หลักนิติธรรม The Rule of Law ในนิติศาสตร์แบบไทย สถานะขององค์อธิปัตย์ (The Sovereign) 
ท่ีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบ้ืองบนเหนือระบบการเมืองท้ังหลาย จะถือว่าอยู่ใต้กฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย 
ถ้าหากกล่าวตามหลักการของ Legal State และ The Rule of Law ท่ีว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่สุด ใครหรือกลไก
ใดท าหน้าท่ีตรวจสอบอ านาจของชนช้ันน าภายใต้นิติศาสตร์แบบไทย อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการคิดร้ายต่อรัฐ 
          ข้อเสนอแนะ งานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาถึง ผลของ”หลักนิติธรรมแบบไทย”ต่อระบบกฎหมายและ
การเมืองภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2549 ในประเด็นส าคัญเพียง 3 ประเด็นในข้างต้น ท าให้เช่ือว่ายังมีประเด็น
                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   
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ท่ีน่าสนใจหลงเหลือท่ียังไม่ได้รับการศึกษาอีกหลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ ซึ่งอาจจะยังขาดข้อมูลในเชิงลึกได้ 
 

ค าส าคัญ: หลักนิติธรรม, กฎหมาย , การรัฐประหาร           
 

Abstract 
          The purpose of this research To study the subject The effect of the "Thai Rule of Law" on the 
legal and political systems after the 2006 coup. This research is a qualitative research. Is a descriptive 
research which studies from books, documents, articles, journals, including news analysis from 
newspapers There will also be close interviews with those involved in the event. And those with 
expertise in relevant issues as well After that, the information is analyzed for various related issues. 
The research tool is to define the questions that are linked to the objectives. In order to make the 
question clear and in the framework of the research process And analyze descriptive data. 
           The result of the research shows that (1) The constitution that is a law that is inconsistent 
with the Thai traditional law can therefore be easily destroyed despite being the supreme law. 
(2) The push for elite institutions to be one of the powers in the Thai political system Which is 
above all other political institutions These powers have increased even more. At present, the 
word "above politics" according to Thai law. Is no longer out of stock or no longer involved in 
politics It refers to the power of the elite to intervene in politics. (3) The Rule of Law in Thai law 
The Sovereign status is above the constitution and above all political systems. Will be considered 
under the law or above the law If according to the principles of the Legal State and The Rule of 
Law, the law must be the largest Who or what mechanism inspects the power of the elite under 
Thai law. May be accused of being malicious to the state 
            Recommendations of research were. This research suggestion is a study of The effect of 
the "Thai Rule of Law" on the legal and political systems after the 2006 coup in just 3 key issues 
mentioned above. Convinced that there are still many interesting issues that have not been 
studied yet. Which this study is the primary data study Which may still lack in-depth information. 
 

Keywords:  Rule of Law, Law, Coup d'etat 
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บทน า          
           เกือบตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ผู้ปกครองและกฎหมายคือส่ิงเดียวกันอีก  นัยหนึ่งก็คือ
กฎหมายเป็นเพียงเจตจ านงของผู้ปกครองนั่นเอง ก้าวแรกท่ีน าพามนุษย์ชาติให้หลุดพ้น จากการกดขี่ดังกล่าวคือ 
แนวความคิดท่ีว่าผู้ปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและปกครองประเทศ อย่างมีคุณธรรมด้วยวิถีทางของ
กฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยไปไกลกว่านั้นด้วยการสถาปนา หลักนิติธรรม แม้ว่าไม่มีประเทศใดหรือระบอบการ
ปกครองใดในโลกท่ีปราศจากซึ่งปัญหา ซึ่งหลักนิติธรรมจะ ท าหน้าท่ีปกป้องสิทธิพื้นฐานด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจ และเตือนเราว่าระบบทรราช และ ภาวะไร้ขื่อแปไม่ใช่ทางเลือกเพียงประการเดียวของมนุษยชาติ  
          หลักนิติธรรม เป็นหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีซึ่งเรา
รู้จักกันในนาม “Good Governance” ความส าคัญของหลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
และกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจ
และถือปฏิบัติร่วมกัน อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งนี่คือการให้ความหมายโดยท่ัวไปของนักกฎหมายไทยส่วน
ใหญ่ การแปลความหมาย The Rule of Law ว่า ‘หลักนิติธรรม’ อย่างท่ีมักท ากันท่ัวไปในขณะนี้ ไม่ใช่ค าแปลท่ี
ตรงไปตรงมา แต่เป็นการสร้างค าท่ีแฝงอคติทางการเมือง ดังท่ีธงชัย วินิจจะกุล ได้อธิบายว่าคือ  

          “การปกครองของกฎหมาย”  (Rule of Law) เป็นอง ค์ประกอบท่ีขาดไม่ ไ ด้ส าหรับการสร้ า ง    
ประชาธิปไตย เพราะจะต้องมีระบบกฎหมายท่ียุติธรรมให้เข้มแข็งควบคู่กันไป หากแยกขาดจากกันก็จะ
ล้มเหลวทั้งคู่” 

                      นับจากวิกฤตการณ์การเมืองปี 2549 เป็นต้นมา บทบาทของสถาบันตุลาการและองค์กรอิสระด้านความ
ยุติธรรมท่ีควรท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ แต่กลับกลายเป็นผู้เล่นทางการเมืองคนส าคัญจนส่งผลกระทบต่อระบบ
กฎหมายและการเมือง (ประมุข บัณฑุกุล และศิวัช ศรีโภคางกุล.2560). บทบาทความอยุติธรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
แม้กระท่ังการเกิดเหตการณ์การยุบพรรคการเมืองท้ังก่อนก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกตั้ง ถึงขนาดท่ีคณาจารย์และ
นิสิต นักศึกษาจากมหาลัยจากท่ัวประเทศต้องแสดงออกในการต่อต้านเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างถึงท่ีสุด (อนุสรณ์ 
ธรรมใจ.2563). ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวิกฤติความเช่ือถือในระบบกฎหมายและกระบวนการตุลาการอยา่งรุนแรงและ
ยังคงต้องอาศัยเวลาฟื้นฟูแก้ไขเป็นเวลานานไม่ต่างจากวิกฤตในระบอบรัฐสภาและระบบการเมืองเช่นเดียวกัน (ปิย
บุตร แสงกนกกุล 2562) 
          ปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นส าคัญของระบบกฎหมายและการเมือง โดยปัญหาดังกล่าวมิใช่มเีพียง
การวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลว่าใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐานหรือไร้มาตรฐาน ซึ่งการวิจารณ์ใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องท่ีผู้คนส่วนใหญ่ต่างมีตระหนักในการรับรู้ดีอยู่แล้ว แต่ประเด็นในการศึกษา เป็นการตั้งค าถามว่า 
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“หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law” ในบริบทประเทศไทยมีลักษณะอย่างไรบ้าง หรือว่า ในประเทศไทยไม่เคยมี 
The Rule of Law เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเลย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็อาจสร้างให้เกิดค าถามในมุมของภาพกว้างว่า 
ในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ของไทยในระบบการเมืองมีลักษณะท่ีแท้จริงอย่างไร เหตุใดจึงถูกต้ังค าถามว่า อาจ
มีส่วนเอื้ออ านวยต่อความอยุติธรรม ซึ่งสังคมได้สร้างประเด็นค าถามจากการศึกษาวิจัยมากมายในบริบทการศึกษา
ของกฎหมายและการเมือง นักนิติศาสตร์ไทยในบริบทการเมืองการเมืองส่วนใหญ่หลายท่านมักกล่าวว่า  

           “ระบบกฎหมายของไทยค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ท่ีการใช้อย่างผิดเพี้ยนเป็นกรณีๆ หรืออยู่ท่ีคนใช้
ยังไม่ดีพอ เราต้องหาทางให้ได้คนดีเป็นผู้บังคับใช้ ชัดแจ้งแล้วว่าค าตอบนี้ไม่ น่าพอใจอีกต่อไป เพราะ
ความอยุติธรรมดาษด่ืนทุกวันนี้ก็ด้วยฝีมือ ‘คนดี’ ท้ังนั้น” 

           ค าตอบในลักษณะนี้พบได้ท่ัวไปในสังคมไทยรวมท้ังจากนักนิติศาสตร์ ค าตอบลักษณะนี้ยังฟ้องว่าระบบ
และสถาบันทางกฎหมายอ่อนแอ จนไม่สามารถจ ากัดความเสียหายอันเกิดจาก “คนไม่ดีหรือจนกระท่ังคนไม่ดีท่ี
ครองอ านาจสามารถปู้ยี่ปู้ย ากระบวนการยุติธรรมจนเละเทะ” อีกท้ังน่าจะท าให้เกิดประเด็นต่อไปว่า ระบบและ
สถาบันด้านกฎหมายเองเป็นปัจจัยเอื้ออ านวยแก่ความผิดเพี้ยนจนเกิดความเสียหาย ดังนั้น เราควรต้องขบคิดหา
ค าอธิบายในแง่ระบบหรือสถาบัน ไม่ใช่พอใจกับค าตอบแบบลักษณะง่ายๆของหลักนิติธรรมแบบไทยๆ อีกต่อไป 
(ธงชัย วินิจจะกุล.2561) 
          จากประเด็นในข้างต้น จึงน่าจะท าการศึกษาได้แง่ท่ีว่า ความอยุติธรรมผิดเพี้ยนมีรากฐานมาจากแวดวง
นิติศาสตร์และหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายสมัยใหม่ของไทยท่ีมิใช่ “The Rule of Law หรือ การปกครองของ
กฎหมาย” ซึ่งความเป็นนิติศาสตร์แบบบรรทัดฐานในสากลโลกเกิดขึ้นในบริบทประวัติศาสตร์ของยุโรปและ
อเมริกัน (Ran Hirschl .2008) แต่นิติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในบริบททางประวัติศาสตร์ของ
ไทยซึ่งต่างออกไปอย่างมาก ผลก็คือระบบกฎหมายท่ีมีคุณสมบัติผิดแผกผิดเพี้ยนไปจาก The Rule of Law แบบ
บรรทัดฐานหลายประการ ซึ่งเป็นส่วนน้อยท่ีศึกษาคุณสมบัติท่ีผิดแผกของระบบกฎหมายท่ีส่งผลต่อระบบการเมือง
ภายหลังการรัฐประหารในปี 2549 (วรเจตน์ ภาคีรัตน์.2558) ในประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงควรค่าต่อการศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อน าประโยชน์จาการวิจัยดังกล่าวพัฒนาขบวนการประชาธิปไตยท่ีเราต้องการให้ประเทศนี้มีสันติธรรม 
ต้องการให้ประเทศนี้มีระบอบประชาธิปไตยท่ีมั่นคงก้าวหน้า เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลายสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีพื้นท่ีของตัวเอง รัฐสภาเป็นพื้นท่ีเปิดกว้างส าหรับความหลากหลายทางการเมือง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และประเทศนี้เป็นของประชาชน โดยสร้างความเช่ือมั่นและไม่ละท้ิงความต้ังใจอัน ดี
งามต่อประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
          1. เพื่อทราบถึงลักษณะของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549  
          2.  เพื่อทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยท่ีมีต่อระบบการเมืองภายหลังการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2549 
 
ขอบเขตการวิจัย 
           ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ไว้ ดังนี้  
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา  
          - ศึกษาลักษณะของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 
 2.ขอบเขตด้านประชากร  
          - ศึกษาลักษณะของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย ในทฤษฎี แนวความคิด และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
ระบบกฎหมายและการเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 
 
สมมุติฐานในการศึกษา 
          การศึกษาและวิจัยในเรื่องของ ผลของ”หลักนิติธรรมแบบไทย”ต่อระบบกฎหมายและการเมืองภายหลัง
การรัฐประหาร พ.ศ.2549 คือ The Rule of Law กฎหมายแบบบรรทัดฐานยึดถือว่าหลักการว่ารัฐธรรมนูญและ
รัฐสภาเป็นอ านาจสูงสุด (The Supremacy of the Constitution; The Supremacy of the Parliament) แต่
ในนิติศาสตร์แบบไทย สถานะขององค์อธิปัตย์ (The Sovereign) จะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบื้องบนเหนือ
ระบบการเมือง   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
         ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการการศึกษาวิจัยเรื่อง  ผลของ”หลักนิติธรรมแบบไทย”ต่อระบบ
กฎหมายและการเมืองภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2549 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร รวมไปถึงวิเคราะห์ข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ใกล้ชิดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเหตุการณ์ และผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในประเด็น
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะหลักนิติธรรมแบบไทยท่ีส่งผลต่อระบบกฎหมายและการเมือง ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549  
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ผลการวิจัย 
          ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของหลักนิติธรรม และผลกระทบทางการเมืองในระบบกฎหมายไทยภายหลัง
การรัฐประหาร พ.ศ. 2549 มีลักษณะส าคัญอยู่ 3 ประการคือ  
          - รัฐธรรมนูญท่ีเป็นกฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับจารีตกฎหมายของไทยจึงถูกท าลายได้ง่ายท้ังท่ีเป็น
กฎหมายสูงสุด ในทางตรงข้าม กฎหมายท่ีผูกพันกับการค้ าจุนสถาบันชนช้ันน าและรัฐ เช่น กฎมณเฑียรบาล กฎ
อัยการศึก กฎหมายความมั่นคง จึงมีความส าคัญท่ีต้องบังคับใช้อย่างจริงจังและยืนยงกว่ารัฐธรรมนูญ 
          - การผลักดันให้สถาบันชนช้ันน าเป็นอ านาจหนึ่งในระบบการเมืองไทย โดยเป็นเบื้องบนของสถาบัน
การเมืองอื่นๆ อ านาจน าเหล่านี้นี้เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกในปัจจุบัน คือสามารถมีอ านาจโดยตรงเหนือกองก าลังอาวุธ
และมีอ านาจจัดการทรัพย์สินมากท่ีสุดนับแต่การปฎิวัติ 2475 เป็นต้นมา นับจากจุดเริ่มต้นนี้ไปค าว่า ‘เหนือ
การเมือง’ ตามหลักนิติศาสตร์แบบไทย ไม่ใช่อยู่พ้นหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไป แต่หมายถึงอ านาจของชน
ช้ันน าท่ีจะแทรกแซงการเมืองได้ 
          - หลักนิติธรรม The Rule of Law แบบบรรทัดฐานยึดถือหลักการว่ารัฐธรรมนูญและรัฐสภาเป็นอ านาจ
สูงสุด (The Supremacy of the Constitution; The Supremacy of the Parliament) แต่ในนิติศาสตร์แบบ
ไทย สถานะขององค์อธิปัตย์ (The Sovereign) ท่ีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบื้องบนเหนือระบบการเมือง
ท้ังหลาย ถ้าหากกล่าวตามหลักการของ Legal State และ The Rule of Law ท่ีว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่สุด ใคร
หรือกลไกใดท าหน้าท่ีตรวจสอบอ านาจของชนช้ันน าภายใต้นิติศาสตร์แบบไทย อาจจะถูกกล่าวว่าเป็นก่อการกบฏ 
หรือเป็นถูกกล่าวหาตามวาทกรรมแบบ “ชังชาติ”ต่อไป 
 
อภิปรายผล 
          “หลักนิติธรรม” ในบริบทการเมืองไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันเป็นเพียงหลักการท่ี
ห่อหุ้มของความเป็นนิติศาสตร์แบบไทยในทางการเมือง เป็นการอ าพรางนิติศาสตร์แบบอ านาจนิยมให้ดูน่าเช่ือถือ
ด้วยกฎหมายและการใช้ธรรมะเพื่อเอื้อประโยชน์ในทางการเมือง หลักนิติธรรมแบบไทยส่งผลต่อระบบกฎหมาย
และการเมืองอย่างมาก ความเฟื่องฟูของหลักการดังกล่าวในทศวรรษหลัง มีผลต่อระบอบรัฐของไทยเพราะท าให้
สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญกับการเมือง รวมไปถึงกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองมี
ความเปล่ียนไปในทางท่ีท าให้เกิดปัญหา ประเด็นแรกคือ พระมหากษัตริย์คือรัฐธรรมนูญของไทยหรือไม่  ประเด็น
ท่ีสอง ‘อ านาจท่ีอยู่เหนือเหนือการเมือง’ มีเปล่ียนความหมายไป ประเด็นท่ีสาม อ านาจสูงสุดอาจไม่ใช่อยู่ ท่ี
รัฐธรรมนูญตามความหมายในทางสากล 
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          ลักษณะดังกล่าวอาจกลายตรรกะท่ีย้อนแย้งว่าระบบกฎหมายของไทยได้มาตรฐานสากลแล้ว แต่ปัญหาอยู่
ท่ีการบังคับใช้ ท าไมรัฐธรรมนูญจึงเขียนอย่างสง่างามแต่ให้ความหมายท่ีกันตรงข้ามกับความเป็นจริง ซึ่งอาจมอง
ในแง่ท่ีอาจคิดว่าเป็นการโฆษณาชวนเช่ือของรัฐหรือไม่ หรืออาจเป็นการพูดอย่างท าอย่าง (hypocrisy) จน
กลายเป็นลักษณะทางกฎหมายและการเมืองประจ าชาติ  หรือเป็น Doublespeak หมายถึงศัพท์ส านวนท่ีมี
ความหมายตรงข้ามกับตัวอักษร เช่น การปกป้องรัฐธรรมนูญหมายถึงการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นต้น (ธงชัย 
วินิจจะกุล.2563) 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
          เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาถึง ผลของ”หลักนิติธรรมแบบไทย”ต่อระบบกฎหมายและการเมือง
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2549 ในประเด็นส าคัญเพียง 3 ประเด็นในข้างต้น ท าให้เช่ือว่ายังมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
หลงเหลือท่ียังไม่ได้รับการศึกษาอีกหลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่ง
อาจจะยังขาดข้อมูลในเชิงลึกได้ จากประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการเมืองของไทยยังมี แนวคิด ทฤษฎีท่ี
ต้องการท่ีจะศึกษาอีกจ านวนมาก ท้ังในเรื่องบทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รากเหง้าของลักษณะกฎหมายไทย จึงน่าจะ
มีการต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น  
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโฆษณาเครื่องส าอางจากเว็บเพจ 
English for communication in cosmetic advertisements from web pages 

 
ปรียารัตน ์ศรีชัยวงค1์ 

Preeyarut Srichaiwong 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีปรากฏในโฆษณาเครื่องส าอางด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงโน้มน้าวใจ และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงเปรียบเทียบ โดยศึกษาจากภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
โฆษณาในเว็บเพจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากโฆษณาเครื่องส าอาง 10 ยี่ห้อจ านวน 30 ผลิตภัณฑ์จาก
เว็บเพจ การศึกษาครั้งนี้ได้รับการออกแบบเป็นงานวิจัยแบบผสม ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้กรอบข้อมูลของการส่ือสารภาษาอังกฤษด้วยการเขียนเชิงโน้มน้าว ภาษาเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย
และหาค่าความถ่ีในรูปแบบร้อยละของค าท่ีใช้ซ้ ากันในแต่ละโฆษณา 

ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 2 
รูปแบบโฆษณาเครื่องเครื่องส าอาง ส่วนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้วยการเขียนเชิง โน้มน้าวมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของการเขียนเชิงอุปมาอุปไมยและข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ท้ังคู่โดยแบ่งเป็นร้อยละ ดังนี้ใน
โฆษณาเครื่องส าอางมีการใช้การเขียนเชิงโน้มน้าวร้อยละ 83.33% และในโฆษณาเครื่องส าอางมีการใช้ภาษาเชิง
อุปมาอุปไมยเพียงแค่ร้อยละ 16.67%  

 
ค าส าคัญ: ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โฆษณาเครื่องส าอาง เว็บเพจ ภาษาเชิงโน้มน้าว ภาษาเชิงเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย 

 

 

 

                                                             
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง E-mail: pkapunya@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 085-8902992  
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Abstract 
This study is focused on English for communication in cosmetic advertising from the web 

page. The purposes of the research were to study the use of English for advertising communication 
in English, the persuasive English language in cosmetic advertisements and to study the figurative 
language in cosmetic advertisements. The data analyzed in this study were 30 products 
advertisements from 10 cosmetic brands randomly selected from web pages. This study was 
designed as a mix method (qualitative and quantitative) research. The data were analyzed in the 
frame of the English for communication in persuasive writing, figurative language and percentage 
of frequency was used to analyses data.  

The results reveal that there are two styles of English for communication features used in 
the collected data. Most cosmetic advertisements employed the English for communication in 
persuasive language more than half of the advertisements. The results also show that the data 
analysis selected use both persuasive language and figurative language form. 83.33% of cosmetic 
advertisement use persuasive writing and 16.67% are figurative language.  

 
Keywords: English for communication, cosmetic advertisement, web-page, persuasive language, 

figurative language 

 

บทน า 

ทุกวันนี้ผู้คนมักจะกังวลกับรูปร่างหน้าตาและสุขภาพ ในสมัยก่อนมีคนใช้เครื่องส าอางน้อยลงซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงท่ีใช้เครื่องส าอางในโอกาสพิเศษ อย่างไรก็ตามในศตวรรษท่ี 21 ผู้คนแม้แต่ผู้ชายก็ยังชอบท่ีจะได้รับการ
ดูแลตนเองเป็นอย่างดีแม้แต่ในท่ีสาธารณะเพื่อท าให้ภาพลักษณ์ดูดีตลอดท้ังวัน (Kanappati Poompuang, 2005) 

เครื่องส าอางเป็นสารท่ีใช้เสริมรูปลักษณ์หรือกล่ินของร่างกายมนุษย์ มักจะผสมกันของสารประกอบทาง
เคมี บางชนิดน ามาผลิตจากวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ ปัจจุบันเครื่องส าอางถูกสังเคราะห์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม มีวางจ าหน่ายอย่างกว้างขวางจากผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะรวมถึงห้างสรรพสินค้าหลักและ
ร้านค้าปลีก แม้ว่าโดยท่ัวไปแล้วการแต่งหน้าในสมัยก่อนจะมีการใช้เครื่องส าอางเป็นหลัก และผู้ชายจ านวนมากขึ้น
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เรื่อย ๆ ท่ีใช้เครื่องส าอางเพื่อความเหมาะสมกับใบหน้าของตนเอง ดังนั้นแบรนด์เครื่องส าอางก าลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับผู้ชายและผู้ชายใช้ผลิตภัณฑ์จึงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น (วิกิพีเดีย, 2020) 

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางเป็นที่นิยมอย่างมากและสร้างรายได้อย่างสูง ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเครื่องส าอางซื้อ
น้ าหอมและผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีสันจากต่างประเทศเพราะมีราคาย่อมเยา อย่างไรก็ตามผู้บริโภคไม่เคยรู้เกี่ยวกับการ
มาถึงของเครื่องส าอางใหม่จากแต่ละยี่ห้อ ดังนั้นแต่ละแบรนด์ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการดึงดูดความ
สนใจของลูกค้าคือการสร้างโฆษณา (Mr.Kanappati Poompuang, 2005) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความงามใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในโฆษณาเพื่อแนะน าการซื้อใหม่ก่อนท่ีจะวางตลาด โฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุนิตยสาร
หน้าหนังสือพิมพ์และหน้าเว็บมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะในหน้าเว็บท่ีผู้คนท่ัวไปสามารถดูและอาจมีข้อมูล
เพิ่มเติมเช่นช่ือ บริษัท ช่ือของการซื้อใหม่ ลักษณะของเครื่องส าอางและขนาดของภาชนะบรรจุท่ีมีราคาเป็น
ทางเลือก นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย มีหลายยี่ห้อบนเว็บ มันอาจเป็นวิธีท่ี
เร็วท่ีสุดและเป็นวิธีท่ีเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดในการรับข้อมูลเครื่องส าอาง ดังนั้ นลูกค้าบางรายได้รับข้อมูลใหม่โดยใช้
อินเทอร์เน็ต 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้สามารถถึงได้ง่ายและการให้ข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีส าคัญ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในทางกลับกันโฆษณาในนิตยสารหรือโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่ได้ให้ข้อมูลท่ีเพียงพอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการโฆษณาบนหน้าเว็บจึงมีบทบาทส าคัญในการซื้อแจ้งลูกค้า โฆษณามักจะมีช่ือของเครื่องส าอาง 
แต่ไม่มีข้อมูลอื่น ๆ ท่ีอธิบายถึงน้ าหอมและส่วนผสมของเครื่องส าอาง การใช้ค าในการโฆษณาบนหน้าเว็บเป็นส่ิง
ส าคัญในการแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องส าอาง เห็นได้ชัดว่าการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสารสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าต้องลองใช้เครื่องส าอาง หากโฆษณาขาดค าเหล่านั้นมันจะหมายถึงโฆษณา
นั้นไม่มีความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างมีวิธี ท่ีจะแสดงว่ามันเป็นอย่างไร ดังนั้นเราก าลังศึกษาวิธีการใช้
ภาษาอังกฤษในโฆษณาเครื่องส าอาง การเขียนเชิงโน้มน้าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบจะเน้นไปท่ีการศึกษา การ
เขียนเชิงโน้มน้าวใจคือการชักชวนให้ผู้บริโภคเพิ่มความสนใจของลูกค้าในเครื่องส าอางรวมถึงภาษาเชิงเปรียบเทียบ
ก าลังเปรียบเทียบระหว่างสองส่ิงเพื่อให้ผู้บริโภคมีภาพลักษณ์กับผลิตภัณฑ์จริง ดังนั้นเราจะรู้จักเครื่องส าอางอย่าง
ลึกซึ้งจากค าโฆษณาและตัดสินใจท่ีจะบริโภคเครื่องส าอางเหล่านั้นอย่างถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงโน้มน้าวใจในโฆษณาเครื่องส าอาง 
2. เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงเปรียบเทียบในโฆษณาเครื่องส าอาง 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
แนวคิดท่ีเน้นการส่ือสารความหมายของบุคคลได้อย่างถูกต้องเข้าใจความหมาย เหมาะสมกับสถานการณ์ 

โดยแนวคิดของภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีรากฐานสืบเนื่องจากทฤษฎีทางภาษาศาสตร์แนวใหม่โดย Chomsky 
(1968) อ้างถึงความหมายของภาษาแบบออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับแรก ความหมายด้านความสามารถ
ของภาษา (Linguistic competence) หมายถึง ความสามารถทางภาษาท่ีเกิดขึ้นเองกับทุกคนในฐานะท่ีเป็น
เจ้าของภาษา โดยมีความรู้ท่ีจะท าให้ใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมายได้ และระดับท่ีสอง ความสามารถในการใช้
ภาษา (Linguistic performance หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าความรู้ ความเข้าใจในภาษาไปใช้ในการแสดง
ออกเป็นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
 แนวความคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีประกอบด้วย ความถูกต้องตามไวยากรณ์และการ
ส่ือสาร ดังเช่น Littlewood (1998) กล่าวถึงทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารนั้นไม่ได้จ ากัดเพียงแต่โครงสร้าง
ทางภาษาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทักษะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าท่ีของการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
หรือการส่ือสารท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่ีต้องใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอันน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร
นั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้นั้นไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการท่ีถูกควบคุมเสมอไปแต่อาจเกิดขึ้น
โดยการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว หรืออาจใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลได้เรียนรู้และท าความ
เข้าใจภาษาอังกฤษมากท่ีสุด 

ทฤษฎีการเขียนเชิงโน้มน้าวใจ 
Lasswell (1948) กล่าวว่า “การโน้มน้าวใจผู้คนเป็นเรื่องของการให้ความสนใจกับ 4 ส่ิง – ใคร? จะพูด

อะไร? กับใคร? และพวกเขาพูดอย่างไร?” อ้างว่าตัวแปรตัวแปรส่ือสาร (ใคร), ตัวแปรเนื้อหาข้อความ (อะไร), ตัว
แปรผู้ชม (ใคร) และเทคนิคการพูด, พร้อมกับการใช้บัญชีส่ือ (อย่างไร), ส าหรับความแตกต่างระหว่างค าพูดดีและ
ไม่ดี เราชอบท่ีจะคิดว่าเรามีเหตุผลเสมอท่ีเราถูกชักชวนจากความคิดท่ีพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ความรู้ของเรา
เกี่ยวกับเทคนิคการโน้มน้าวใจในการโฆษณาแสดงให้เราเห็นว่าคนอื่น ๆ (อย่างน้อยถ้าไม่ใช่ตัวเรา!) จะถูกโน้มน้าว
ใจจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

Manfredo (1992: 1-14) การส่ือสารเชิงโน้มน้าวเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อความด้วยวาจาเพื่อโน้มน้าว
ทัศนคติและพฤติกรรม แม้ว่าบริบทของการโน้มน้าวใจจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม แต่ข้อความทาง
วาจาท่ีออกแบบมาเพื่อท าให้จิตใจและความคิดของผู้รับนั้นเป็นหัวใจของการส่ือสารท่ีโน้มน้าวใจ ผ่านกระบวนการ
ของการให้เหตุผลข้อความออกแรงอิทธิพลของมันโดยการบังคับของข้อโต้แย้งมันมี ดังท่ีเราจะเห็นด้านล่างการเน้น
ท่ีการใช้เหตุผลท าให้เกิดการส่ือสารท่ีโน้มน้าวใจนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมอื่น ๆ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

60 

 

French and Raven (1959) อ้างว่า ผู้คนสามารถถูกชักจูงให้ประพฤติตนตามท่ีก าหนดโดยเสนอรางวัล
ขนาดใหญ่ส าหรับการปฏิบัติตามหรือโดยขู่ว่าจะลงโทษอย่างรุนแรงส าหรับการไม่ปฏิบัติตาม กลยุทธ์ของการ
เปล่ียนแปลงนี้จะมีประสิทธิภาพมากในการสร้างพฤติกรรมท่ีต้องการ แต่ประสิทธิผลของมันขึ้นอยู่กับการก ากับ
ดูแล และมีผลกระทบต่อความเช่ือหรือทัศนคติท่ียั่งยืนเพียงเล็กน้อย 

การอภิปรายแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางสังคมสามารถด าเนินการได้หลายวิธีและมีกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย
เพื่อใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการส่ือสารท่ีโน้มน้าวใจมีจุดยืนท่ีไม่เหมือนใครใน
เมทริกซ์ของอิทธิพลทางสังคม จากกลยุทธ์ทั้งหมดท่ีมีอยู่มันเป็นส่ิงเดียวที่ดึงดูดความสนใจให้เหตุผลพยายามท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและการปฏิบัติตามโดยการโน้มน้าวบุคคลท่ีมีเหตุผลหรือถูกต้องตามกฎหมายของต าแหน่งท่ี
ได้รับการสนับสนุน ช้ันเชิงนี้อาจจะยากกว่าพูดบังคับ แต่มันก็มีข้อดีท่ีส าคัญเช่นกัน นอกจากการเข้ากันได้กับ
ค่านิยมทางประชาธิปไตยและมนุษยนิยมแล้วการส่ือสารท่ีโน้มน้าวใจสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซึ้งและ
ยั่งยืนเป้าหมายท่ีไม่สามารถบรรลุได้โดยวิธีอื่น 

Lasswell (1948) แสดงความคิดเห็นว่า ไม่มีข้อความใดท่ีปรากฏขึ้นในโดยไม่ทราบแหล่งท่ีมา อย่างน้อย
ท่ีสุดเรามักจะสามารถระบุแหล่งท่ีมาของข้อความได้: บรรณาธิการของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทนายความ
ขอร้องคดีของลูกค้าต่อหน้าคณะลูกขุนหรือดาราภาพยนตร์ท่ีขอบริจาคเพื่อการกุศล อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ของผู้
ส่ือสารเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยท่ีเป็นบริบทของการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์แบบคลาสสิก ได้
แบ่งการส่ือสารออกเป็นหลายแง่มุมท่ีสามารถสรุปได้ว่า ใครพูดอะไรอะไรและใคร อย่างเป็นทางการมากขึ้น แง่มุม
เหล่านี้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ด้วยปัจจัยท่ีประกอบด้วย ท่ีมา, ข้อความ, ช่องทางและปัจจัยผู้รับ; อัน
ประกอบกันกับบริบทของการโน้มน้าวใจ 

ทฤษฎีภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเชิงเปรียบเทียบ ผู้เขียนแต่งภาษาเพื่อให้ความบันเทิงมากขึ้นและเพื่ออธิบาย

ความหมายท่ีต้องการส่ือ ด้วยมุมมองการเปรียบเทียบนี้ทางวรรณกรรม เช่น อุปมาอุปมัย ตกแต่งภาษา "ธรรมดา" 
และจูงใจให้ผู้อ่านมีจิตนาการการสร้างความหมายในข้อความ ทุกวันนี้เราตระหนักว่าภาษาท้ังหมดมีความหมาย 
“เปรียบเทียบ” กับส่ิงต่างๆ 

ชนิดของการสื่อสารภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
Sakadolskis (2003: 42-45) กล่าวว่า ก่อนท่ีจะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของภาษาเชิงเปรียบเทียบ

อย่างจริงจัง การอธิบายถึงภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพถึงความหมายของการใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบนั้นเป็นส่ิง             
จ าเป็น นอกเหนือจากการใช้เชิงภาษาเชิงเปรียบเทียบมักถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายกับค า ท่ีมีความหมาย
เหมือนกันอีกด้วย 
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ในการต้ังค่าการศึกษานี้ได้รับการก าหนดให้เป็นภาษาท่ีเป็นค าหรือวลีโดยหลีกเล่ียงการใช้ค าแบบก ากวม 
อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านจะต้องเผชิญกับการใช้ค าอุปมาว่าเป็นค าคลุมเครือเพื่อเป็นใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบท้ังหมด 
เป็นสัญลักษณ์เพราะนี่คือวิธีการใช้ค าในวรรณคดีเชิงทฤษฎีของภาษาศาสตร์ นอกจากจะระบุไว้ว่าค าอุปมาอุปมัย
นั้นใช้ในความหมายด้ังเดิมมันจะถูกใช้เป็นค าท่ีครอบคลุม 

การพูดภาษาเชิงเปรียบเทียบมีมากมาย นอกเหนือจากค าอุปมาอุปมัยแล้วนั้น ยังมีการค าเชิงประชด ร้อง
ขอทางอ้อมการเสียดสี อติพจน์ การอุปมาอุปมัยการเปรียบเทียบและอื่น ๆ นักวิจัยหลายคนมองข้ามการใช้ภาษา
เชิงเปรียบเทียบ อื่น ๆ เหล่านี้ เช่ือว่าค าอุปมาอุปมัยมีคุณค่า แต่บางคนเช่ือว่าการคิดของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการอุปมาอุปไมยเป็นการเปรียบเทียบท่ีมีความหลากหลาย ในการเปรียบเทียบการศึกษานี้เป็นรูปของ
ค าพูดท่ีจะได้รับความสนใจมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามรูปแบบอื่น ๆ ของภาษาท่ีเป็นรูปเป็นร่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปรียบเทียบอุปมาอุปมัยส านวนและค าพ้องความหมายจะมีประโยชน์ในการก าหนดหมวดหมู่ความสัมพันธ์และ
การเช่ือมโยงกับประสบการณ์ในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Gibbs, 1993). 

ชนิดของการสื่อสารภาษาเชิงเปรียบเทียบ ประกอบด้วย 
1. การสื่อสารภาษาเชิงอุปมาอุปมัย (Metaphor) 
ค าอุปมาอุปมัย ตามค านิยามของ Chimombo และ Roseberry (1998, p. 155) ได้กล่าวไว้ว่า “คุณคือ

แสงแดดแห่งชีวิตของฉัน” ค าอุปมาประกอบด้วยผู้อ้างอิงสองคนขึ้นไป หนึ่งในผู้อ้างอิงเหล่านี้ หัวข้อขึ้นอยู่กับการ
ตีความ การอ้างอิงคนอื่นท่ีถูกน าไปเปรียบเทียบส่ิงท่ีไม่คุ้นเคยหรือต้องใช้จินตนาการในภาษาเชิงเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมยรวบรวมข้อมูลจ านวนอย่างมากท่ีสุด  

Mac Cormac (1985) ยังระบุว่า ค าอุปมาอุปมัยสร้างความตึงเครียดในการฟังเพราะพวกเขาไม่เพียง แต่
เน้นความคล้ายคลึงกันแล้วยังมุ่งเน้นไปท่ีความแตกต่างของการใช้ภาษาอีกด้วย 

2. การสื่อสารภาษาเชิงความคล้ายคลึงกัน (Simile) 
รูปแบบการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ดังเช่น การแสดงออกถึงความคล้ายคลึงระหว่างการเปรียบเทียบส่ิง

ต่าง ๆ ("แก้มเหมือนดอกกุหลาบ") บางคนยืนยันว่าส่วนประกอบของค าอุปมาอุปมัย ใช้โดยท่ัวไป ว่ามีความ
คล้ายคลึงกันโดยนัยใช้บริบทท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบโดยนัย ใช้ค าว่า "ดังเช่น (like หรือ as) (Toris, 
White & Hughes, 1994; Verbrugge & McCarrell, 1977) Murry (อ้างถึงใน Mac Cormac, 1985)  

3. การสื่อสารภาษาเชิงส านวน (Idiom) 
การส่ือสารด้วยการใช้ส านวนเปรียบเทียบนั้น การตีความหมายของภาษานั้น ไม่สามารถตีความจาก

ความหมายโดยตรง หรืออาจอธิบายได้ว่าส านวนว่า "ค าอุปมาอุปมัยท่ีตายแล้ว" เพราะการตีความได้จากความรวม
ของความหมายท่ีแท้จริงของวลี เช่น ส านวน "ดึงขาของฉัน" หากจะตีความหมายเชิงส านวน อย่างไรก็ตามนัก
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ทฤษฎีบางท่านได้แสดงให้เห็นว่าส านวนท่ีแสดงออกมาหลายอย่างนั้น ถูกวิเคราะห์และตีความหมายของส่วนต่าง 
ๆ ด้วยความหมายโดยรวมของส านวนนั้นๆ 

4. การใช้ภาษาเชิงนามนัย Metonymy 
การแทนท่ีช่ือของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติส าหรับช่ือของส่ิงนั้นเอง (เช่นใน “เครื่องดนตรีระนาดเข้ามา

เร็วเกินไป”) นั้นคล้ายคลึงกับค าอุปมา ด้วยเหตุผลเพราะในแต่ละการเช่ือมโยง ได้อธิบายโดยการแทนท่ีค าหนึ่ง
ส าหรับอีกค าหนึ่ง บางคนแย้งว่าค าอุปมานั้นมีพื้นฐานอยู่บนความคล้ายคลึงกัน ในขณะท่ีมีภาษาเชิงนามนัย 45 
ส านวน เป็นการแสดงถึงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสาเหตุ ผลกระทบและอื่น ๆ (Gibbs, 1993) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Tangsriwong (2546) ท าการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบกลยุทธ์การส่ือสารของผู้ขาย

แผงลอยและร้านค้าในถนนข้าวสารเมื่อมีการส่ือสารกับลูกค้าและนักท่องเท่ียว พวกเขามุ่งเน้นไปท่ีประเภทและ
ความถี่ของกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า: 1. ผู้ขายแผงลอยถนนข้าวสารใช้กลยุทธ์การส่ือสารสิบข้อ กลยุทธ์เหล่านี้
รวมถึง 1) กลยุทธ์การหลีกเล่ียง 2 กลยุทธ์ย่อยของการหลีกเล่ียงหัวข้อและการละท้ิงข้อความ 2) กลยุทธ์การรับ
ความเส่ียงโดยมี 2 กลยุทธ์ย่อยของการถอดความและการหลีกเล่ียงสถานการณ์ 3) กลยุทธ์การปรับข้อความท่ีมี 2 
กลยุทธ์ย่อยของการหลีกเล่ียงความหมายและการลดข้อความ 4) กลยุทธ์การถ่ายโอน 3 กลยุทธ์ย่อยของการถ่าย
โอนจากภาษาพื้นเมืองการถ่ายโอนตัวอักษรและการสลับรหัส ; 5) การเลือกค าท่ีไม่ถูกต้อง; 6) ความไม่รู้ของข้อ 
จ ากัด ของกฎ; 7) การลอกเลียนแบบ; 8) การท าให้มากเกินไป; 9) กลยุทธ์การท าซ้ าโดยมี 2 กลยุทธ์ย่อยของ
โครงสร้างแบบขนานและการท าซ้ าท่ีแท้จริง 10) การซ่อมแซมตัวเอง 2. กลยุทธ์การถ่ายโอนเป็นกลยุทธ์ที่ใช้บ่อย
ท่ีสุดระหว่างวัตถุท้ังส่ีกลุ่ม กลยุทธ์อื่น ๆ ท่ีใช้บ่อยคือการท าซ้ า, การเลือกค าท่ีไม่ถูกต้อง, กลยุทธ์การปรับข้อความ, 
ความไม่รู้ของข้อ จ ากัด ของกฎ, กลยุทธ์ความเส่ียง, การท าให้มากเกินไป, การเลียนแบบ, กลยุทธ์การหลีกเล่ียง
และการซ่อมแซมตัวเองตามล าดับ 

สุรินทร์ (2548) มุ่งเน้นศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อโฆษณาเครื่องส าอาง การศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
"ค านาม" ส่วนใหญ่ใช้ในการเขียนพาดหัว การค้นพบยังระบุว่าค าคุณศัพท์ "ใหม่" เป็นค าท่ีใช้บ่อยท่ีสุดตามความถี่
ของค าท้ังหมด ในโครงสร้างทางไวยากรณ์พบว่ามีการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ห้าประเภท สองประเภทท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดคือ "ส่วน" และ "ประโยคง่าย" ตามล าดับ ส าหรับประเภทของหัวข้อข่าวส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อ
ผลประโยชน์โดยตรง 

Poompuang (2005) เน้นการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในโฆษณาน้ าหอมจากหน้าเว็บ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคือการตรวจสอบคุณสมบัติทางภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาน้ าหอม การศึกษาครั้งนี้ได้รับการออกแบบเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของภาษาโน้มน้าวภาษาอุปมาอุปมัยและการสร้างค า การค้นพบ
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ยังบ่งช้ีว่ามีสามลักษณะของคุณลักษณะภาษาศาสตร์ท่ีใช้ในข้อมูลท่ีรวบรวม โฆษณาน้ าหอมส่วนใหญ่ใช้ข้อความท่ี
โน้มน้าวใจและมากกว่าครึ่งหนึ่งของโฆษณามีรูปแบบภาษาท่ีเป็นรูปเป็นร่าง มากกว่าสามในส่ีของการค้นพบ
ประกอบด้วยการสร้างค า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการเขียนเชิงโน้มน้าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ กรณีศึกษานี้
จะช่วยให้เข้าใจถึงคุณลักษณะทางภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องส าอางโดยมุ่งเน้นท่ีหน้าเว็บเท่านั้น 

ข้อมูลนี้มาจากส่ิงพิมพ์โฆษณาเครื่องส าอาง 10 ชนิด ซึ่งใช้วิธีการสุ่มจากอินเทอร์เน็ต 
A- ส่ิงพิมพ์โฆษณาแบรนด์เครื่องส าอางท่ีรวบรวมได้มีดังนี้ 

1) CHANEL   2) LANCÔME  3) CLINIQUE  4) CHRISTIAN DIOR   
5) ESTÉE LAUDER  6) NARS  7) KATE  8) BOBBI BROWN  9) REVLON 

 10) MAC B- มีการค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาและเลือกโฆษณาเครื่องส าอาง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลจะถูกสุ่มเลือก 10 ส่ิงพิมพ์โฆษณาเครื่องส าอางยอดนิยมบนหน้าเว็บซึ่งจะถูกเลือก 3 

ผลิตภัณฑ์จาก 1 แบรนด์ และ 1 ประโยคส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ มี 30 ประโยคท่ีต้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่ิงพิมพ์โฆษณาเครื่องส าอางจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปนี้: 
1) วิเคราะห์โครงสร้างของโฆษณาแต่ละรายการด้วยตนเอง 
2) แบ่งหมวดหมู่ออกเป็นกลุ่มท่ีเหมาะสม การเขียนเชิงโน้มน้าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
3) ค้นหาความถ่ีในการใช้การเขียนเชิงโน้มน้าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
4) ใช้วิธีการร้อยละ 
5) เขียนรายงานขั้นสุดท้าย; ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาหลังจากวิเคราะห์โฆษณาเครื่องส าอาง 30 รายการจาก 10 แบรนด์แล้ว การวิเคราะห์ส่วน

ใหญ่ศึกษาสองประเด็นหลักคือการเขียนเชิงโน้มน้าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
1. การศึกษาคุณสมบัติทางภาษาเพื่อการส่ือสารระดับค าและวลี ดังข้อมูลผลลัพธ์จะแสดงในตาราง

ด้านล่างและข้อมูลเฉพาะอธิบายตามการค้นพบจากแต่ละตาราง 
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ตารางที่ 1 การสื่อสารเชิงโน้มน้าวใจ 
การส่ือสารเชิงการโน้มน้าวใจในโฆษณาเครื่องส าอางแต่ละรายการจากหน้าเว็บ 

วลีการโน้มน้าวใจ แบรนดผ์ลิตภณัฑ ์

VITALUMIÈRE AQUA  
LE BLANC DE CHANEL  
ROUGE ALLURE  

By CHANEL 

GÉNIFIQUE EYE  
RÉNERGIE LIFT MULTI-ACTION  

By LANCÔME 
 

 

Dermatologist-developed 3-Step 
Even Better Eyes Dark Circle Corrector 
High Impact Extreme Volume Mascara 

By CLINIQUE 
 

 

MULTI-PERFECTION  
EMULSION  
ONE ESSENTIAL ULTRA-DETOX 

By CHRISTIAN DIOR 

Perfectionist  
Invisible Fluid Makeup  
PURE COLOR NAILS  

By ESTÉE LAUDER 

Youthful luminosity  
Pure Radiant Tinted Moisturizer Eyeliner Stylo 

By NARS 

MINERAL BB GEL CREAM  
ART DIAL MASCARA  

By KATE  
 

Desert Twilight Eye Palette  
LONG-WEAR EVEN FINISH FOUNDATION  
Soothing Cleansing Oil  

By BOBBI BROWN  
 

JUST BITTEN KISSABLE  By REVLON  

VIVA GLAM NICKI  
POWDER BLUSH  
NAIL LACQUER  

By MAC  
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ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมท้ังหมดมีแนวโน้มท่ีจะมีข้อความโน้มน้าวใจในการ
โฆษณาแต่ละรายการ แต่ละโฆษณามีข้อความโน้มน้าวใจในแต่โฆษณา 
 
ตารางท่ี 2 ตัวอย่างแสดงการส่ือสารเชิงโน้มน้าวใจในรูปแบบย่อหน้าและตัวอักษรประเภทตัวหนาแสดงถึงรูปแบบ
การเขียนท่ีโน้มน้าวใจจากโฆษณาในเว็ปเพจ 

การสื่อสารเชิงโน้มน้าวใจในรูปแบบย่อหน้า แบรนดผ์ลิตภณัฑ ์
VITALUMIÈRE AQUA  
FRESH AND HYDRATING CREAM  
COMPACT MAKEUP SPF15  
FOUNDATION  
Complexion perfection in a wide range of flattering  
shades, coverages and finishes  

 
 
 
From CHANEL  
 

LIFT, FIRM, TIGHTEN  
Our new multi-action lifting & firming effect.  
All facial zones are visibly tightened.  
RÉNERGIE LIFT MULTI-ACTION  
LIFTING AND FIRMING CREAM 

 
 
From LANCÔME  
 
 

See the cleanest, freshest,  
Healthiest version of your skin.  
Dermatologist-developed 3-Step.  
Stand out – why not?  
NEW High Impact Extreme Volume Mascara.  
In Black and Extreme Black. 

 
From CLINIQUE  
 

See the cleanest, freshest,  
Healthiest version of your skin.  
Dermatologist-developed 3-Step.  
Works on dark circles.  
Results you can see.  
NEW Even Better Eyes Dark Circle Corrector 

 
 
From LANCÔME  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

การสื่อสารเชิงโน้มน้าวใจในรูปแบบย่อหน้า แบรนดผ์ลิตภณัฑ ์
VIVA GLAM NICKI  
M·A·C and hip-hop diva Nicki Minaj join  
forces to create VIVA GLAM Nicki, a scene-stealing  
Lipstick. Every cent from the sale goes toward helping 
women, men and children living with and affected  
by HIV and AIDS. Limited Edition.  
 

 
 
 
From MAC  
 

 
จากตารางด้านบนมีค าบางค าในย่อหน้าท่ีโน้มน้าวใจเช่น 'ใหม'่ และ 'รุ่นท่ี จ ากัด ' ค าสองค านี้ฟังดูน่าสนใจ

ยิ่งขึ้นและเป็นท่ีเข้าใจง่าย หากลูกค้าได้ยินค าว่า 'ใหม่' พวกเขาคิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาถึงใหม่และพวกเขาควรมี
ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับว่ามันใหม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น 'มาสคาร่าปริมาณสูงกระทบใหม่สูงและ ' สัญญาณ
ใหม่ท่ีมองเห็นได้ ส าหรับค าว่า 'Limited Edition' เช่น 'DESERT TWILIGHT, COLLECTION Limited Edition' 
และ 'MAC และนักร้องฮิปฮอป Nicki Minaj ร่วมมือกันเพื่อสร้าง VIVA GLAM Nicki ลิปสติกรุ่น Limited Edition' 
ลูกค้าจะคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ จะเปิดตัวในช่วงเวลา จ ากัด ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในจุดแข็งของการโน้มน้าวใจท่ีจะดึงดูด
ความสนใจของลูกค้า ลูกค้าบางรายก าลังมองหาเครื่องส าอางท่ีสามารถปกปิดผิวของคุณได้โดยไม่ท้ิงร่องรอยตลอด
ท้ังวันและตลอดเวลาดังนั้นพวกเขาจึงอาจมองหาผลิตภัณฑ์ท่ีมองเห็นเช่น Invisible Fluid Makeup โดย ESTÉE 
LAUDER มันเป็นเพราะมีประโยคโน้มน้าวใจในโฆษณาได้จากการจินตนาการ 

รู้สึกว่าไม่มีการแต่งหน้าใหม่ Invisible Fluid Makeup Estée Lauder คิดค้นการแต่งหน้าท่ีสมบูรณ์แบบ
กับผิวของคุณโดยไม่ท้ิงร่องรอย โฆษณาเครื่องส าอางบางประเภทมักจะอธิบายถึงเครื่องส าอางโดยการเพิ่ม
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ลงในเครื่องส าอางเช่น ROUGE ALLURE VELVET จาก CHANEL:  

 
การสื่อสารภาษาเชิงอุปมาอุปไมย Figurative language 

รูปแบบภาษาท่ีเป็นรูปเป็นร่างถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการอธิบายส่ิงแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 3 การใช้ภาษาเป็นรูปแบบอุปมาอุปไมยในโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
การสื่อสารภาษาเชิงเปรยีบเทียบ ผลติภณัฑ ์

La vie est belle  By LANCÔME  
INTENSIVE NIGHT RESTORATIVE CREME  By CHRISTIAN DIOR  
REAL CREATE EYES  By KATE  
REVLON COLORBURST  By REVLON  
COLORSTAY  By REVLON  

 
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมท้ังหมดมีแนวโน้มท่ีจะมีข้อความเป็นรูปเป็นร่างใน

ผลิตภัณฑ์ 5 รายการจาก 4 แบรนด์โฆษณาเครื่องส าอาง 
 

ตารางที่ 4 การใช้ภาษาเป็นรูปแบบย่อหน้าอุปมาอุปไมยในโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
รูปแบบย่อหน้าอปุมาอุปไมย ผลติภณัฑ ์

New La vie est belle  
Choose your own path to happiness. Life is beautiful  

By LANCÔME  

NEW  
INTENSIVE NIGHT RESTORATIVE CREME  
Dior Science can now shine new light on the skin’s  
Night-time activity, thanks to a major discovery in the  
chronobiology of stem cells. Capture Totale Intensive  
Night Restorative Crème triples the skin’s ability to  
Regenerate itself. It’s as if time is turned back whilst  
you sleep...  

By CHRISTIAN DIOR  

REAL CREATE EYES  
Deep and real. Clear colors  
for naturally contoured large eyes.  

By KATE  

REVLON COLORBURSTTM  
LIPGLOSS   

By REVLON  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

รูปแบบย่อหน้าอปุมาอุปไมย ผลติภณัฑ ์
NEW SHADES for your ESCAPISM look!  
Lips that shine with killer color. This weightless gloss  
makes lips pop with 5X more shine than patent leather 

 
 
 
By REVLON 

REVLON® COLORSTAYTM  
LONGWEAR NAIL ENAMEL  
Gel-Like shine and up to 11 days  
of shatterproof color*.  
*When worn with ColorstayTM base & top coats 

 
 
By REVLON 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโฆษณาเครื่องส าอางท่ีเลือกพบว่าโฆษณาเครื่องส าอางท้ังหมดท่ีเลือกใช้ท้ัง

รูปแบบการเขียนเชิงโน้มน้าวใจและรูปแบบภาษา โฆษณาเครื่องส าอาง 83.33% ใช้การเขียนเชิงโน้มน้าวใจและมี
เพียง 16.67% ท่ีเป็นภาษาเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 

 
สรุปและอภิปรายผล 

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากจ านวนผู้หญิงท่ีเพิ่มขึ้นและรวมถึงผลจากการโฆษณาท่ี
อธิบายผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก การใช้ช้ันเชิงในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการแข่งขันระหว่างกัน ภาษาใช้เพื่อ
แสดงจินตนาการและกล่ินหอมเพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ คนส่วนใหญ่ซื้อเครื่องส าอางจาก
ห้างสรรพสินค้าช้ันน าและตอนนี้พวกเขาสนใจท่ีจะซื้อจากหน้าเว็บเพราะสะดวกในการขนส่ง ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่
ในประเทศอื่น ๆ สามารถซื้อได้เพียงคลิกจากร้านค้าหน้าเว็บ มันเป็นวิธีท่ีน่าสนใจในการอธิบายถึงประโยชน์ของ
เครื่องส าอางแต่ละชนิด ในกรณีนี้มีการสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ 30 รายการจาก 10 โฆษณาบนหน้าเว็บเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษในโฆษณาเครื่องส าอาง มีสองรูปแบบท่ีเน้นในการศึกษานี้ 

รูปแบบแรกคือการเขียนโน้มน้าวใจ ปัจจัยส าคัญของการโน้มน้าวใจคือความสามารถในการให้เหตุผล
เช่นเดียวกับการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ มันมุ่งเน้นไปท่ีวัตถุประสงค์ของการเปล่ียนความคิดเห็น การชักชวน
ในการโฆษณาเป็นก าลังหลักในกระบวนการท้ังหมด ข้อความโน้มน้าวใจไม่ชัดเจนมาก ข้อความสามารถเข้าถึง
จิตใจของลูกค้าผ่านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สีช่ือผลิตภัณฑ์โลโก้ ฯลฯ รูปแบบท่ีสองเป็นภาษาท่ีเป็นรูปเป็นร่าง เป็น
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ท่ีน่าสนใจว่าความสามารถของภาษาสามารถอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมบางอย่างเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้โดยการ
เปรียบเทียบหมวดหมู่ท่ีแตกต่างกันสองประเภท มีหลายรูปแบบของภาษาท่ีเป็นรูปเป็นร่างท่ีจะได้รับการพิจารณา
เช่นการอุปมาอุปมัยตัวตนพาดพิงและชาดก จุดของการโน้มน้าวใจและเป็นรูปเป็นร่างคือการสร้างค าท่ีมี
ความหมายอื่นจากแหล่งท่ีมา 

จากบทวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์พบว่าโฆษณาเครื่องส าอางส่วนใหญ่บนหน้าเว็บ มีการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อโน้มน้าวใจ นอกจากนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผลการวิจัยประกอบด้วยการเขียนโน้มน้าวใจ มีภาษาเป็นรูปเป็น
ร่างในโฆษณาเครื่องส าอางบางรายการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ความส าเร็จของการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมคนท่ีมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม ขอแสดง
ความขอบคุณอย่างมากต่อสถาบันการศึกษา ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารและสมาชิกแต่ละท่านมีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่งส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาในงานวิจัย อันเอื้อประโยชน์ต่อความส าเร็จ 
ให้ค าแนะน าและความกรุณาให้ค าปรึกษาสนับสนุนท่ีส าคัญ ขอบคุณมากท่ีช่วยเหลือตลอดมา  

นอกจากนี้ดิฉันขอแสดงความขอบคุณ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ท่ีให้
โอกาส สนับสนุน อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างยิ่ง 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นท่ีรัก – ขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจท่ีให้การสนับสนุนนักวิจัยใน
การท าวิจัยให้ส าเร็จ  
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การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยเทคนิคปิ่นโต (PINTHO  Model) 

Development of Strategic School Administration Model 
toward Excellence Using PINTHO Model 

 
วิทยา  พัฒนเมธาดา1, คุณาพิชศน์  แซมสีม่วง2, สิริกร  ชุ่มเชย3 

Witthaya patthanameathada, Cunaphit  Saemsimuang, Sirikorn  Chumchoei 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้าง/พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อศึกษาผลการใช้และผลกระทบต่อนักเรียน  ครู ผู้บริหาร และ
สถานศึกษาภายหลังการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  สู่ความเป็นเลิศฯ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 22 คน ผู้มีส่วนได้เสีย 
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 487 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา
และการบริหารสถานศึกษา 17 คน  ผู้มีส่วนได้เสียโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ านวน 1,495 คน โดยใช้วิธีการวิจัย
คือ  1) การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  2) การ
สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศฯ  3) การศึกษาผลการใช้และผลกระทบ
ต่อการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศฯ 
 ผลการวิจัยได้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ปิ่นโต โมเดล (PINTHO Model) 
ท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ ผลการใช้และผลกระทบต่อรูปแบบฯ พบว่าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 สูงกว่า 2 ระดับคุณภาพ 8 ตัวบ่งช้ี สูงกว่า 1 ระดับคุณภาพ 42 ตัวบ่งช้ี  และเท่าเดิม 
15 ตัวบ่งช้ี ส่งผลให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลสูง โดยได้รับรางวัลระดับชาติ คือ 
                                                             
1 ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 E-mail : witthaya2502@gmail.com โทรศัพท์ : 0843789807 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
3 นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 รางวัล ครู 30 รางวัล นักเรียน 35 รางวัล และสถานศึกษา 3 รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลระดับเขต จังหวัด และระดับภาคอีกจ านวนหนึ่ง 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบ ,การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์, ปิ่นโต โมเดล 
 

 Abstract  

The purposes of this research were to (1 )  study school  administration based quality 
assurance (2) design and develop strategic school administration model toward excellence based 
standards and indicators of basic education standards and (3 )  study the use and effect for 
students, teachers, administrators, and school after using strategic school administration model. 
The subjects of this study were 22 school directors in Doitao District, Chiang Mai, 487stakeholders 
at Sanpayangwittayakom School, Mae-Taeng District, Chiang Mai, 1 7  experts in educational 
administration and school administration, 1 ,495  stakeholders at Doitaowittayakom School, Chiang 
Mai. The processes of this research were the (1 )  study of school  administration based quality 
assurance (2 )  design and development strategic school administration model toward excellence 
based standards and indicators of basic education standards and (3 )  the study of the use and effect 
for students, teachers, administrators, and school after using strategic school administration model. 

Research results revealed that (1 )  PINTHO Model was the result of the strategic school 
administration toward excellence. This model is good enough for applying in school administration, 
basic education. (2) The use and effect of strategic school administration model, PINTHO Model found 
that the quality assurance result of Doitaowittayakom School, academic year 2018 is higher than the 
quality assurance result in academic year 2017 , higher than two standards for eight indicators, higher 
than one standard for 42  indicators and as equal as for 15  indicators. As a result of using PINTHO 
Model, the school, administrators, teachers, and students have higher academic achievements in 
national level competition, two awards for school directors, 30  awards for teachers, 35  awards for 
students, and three awards for school. Besides, the certificates at the secondary service area, provincial 
and regional level competition are apart of the academic achievements. 

 

KEY WORDS : Model , Strategic Management , PINTHO Model 
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บทน า 

 เจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นให้มีกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการท่ีดี ตามท่ีปรากฏ
ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 มาตรา 
39 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการและ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงและพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 
44 บัญญัติไว้ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อเพิ่มอ านาจทางการตัดสินใจให้กับ
สถานศึกษาในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และจะต้องใช้พลังความรู้ความสามารถ ความคิด
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียกับการศึกษา ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู – อาจารย์ นักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครอง
ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่จึงมุ่งเน้น ให้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา (School – Based Management : SBM) มากกว่าการบริหารแบบเดิมท่ีบริหารภายใต้การส่ังการ
ของผู้บังคับบัญชาจากกระทรวงศึกษาธิการ (External Control Management) 
 ถวิล มาตรเหล่ียม (2544 หน้า 41 – 43) ได้ให้ความหมายของโรงเรียนเป็นฐานการบริการจัดการ (SBM) 
ว่าหมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของโรงเรียน อันได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกชุมชนและองค์กรอื่น ๆ 
ท่ีมาร่วมพลังกันอย่างเต็มท่ี รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร และแก้ปัญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อ พัฒนากิจกรรม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยมีกรอบด าเนินงาน 4 ด้านด้วยกัน คือ 
 1. หลักดุลยภาพ (Principle of  Equifinality) เป็นวิธีการหรือแนวทางท่ีหลากหลายในการด าเนินการสู่
เป้าหมายอย่างยืดหยุ่น (Flexibility) 
 2. หลักการกระจายอ านาจ (Principle of decentralization) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนในท้ายสุด 
 3. หลักการบริหารจัดการตนเอง (Principle of self-management system) 
 4. หลักการริเริ่ม (Principle of human initiative) ของสมาชิกในโรงเรียนทุกภาคส่วน  เพื่อเป็นพลัง
สร้างคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ท้ังนี้เช่ือว่าหลักการท้ัง 4 ประการ  จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการ
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บริหารสถานศึกษาแบบเดิม ท่ีเคยบริหารจากการบริหารภายนอกหรือจากกระทรวง  (External Control 
Management) ไปสู่การบริหารจัดการด้วยตนเองภายใต้การใช้โรงเรียนเป็นฐานการจัดการ (SBM) 
 กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้การเปล่ียนแปลงของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังด้านวิทยาการ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge – based economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) อย่างหลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทตนเอง ไปสู่แนวทางการบริหารจัดการท่ีเน้นการใช้ความรู้เป็นฐาน  (knowledge-based 
process) ในการสอนและการเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา ผลลัพธ์ของการจัดการสถานศึกษา 
(Ultimate Outcomes) ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารจัดการสมัยใหม่ มาตรฐานคุณภาพ จะเป็นผลลัพธ์ท่ีมี
การก าหนด รวมถึงการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของการรับรองมาตรฐาน จะเข้ามาเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของการจัดการ
สมัยใหม่ นอกจากนั้น การเปรียบเทียบคุณภาพของผลลัพธ์ของการบริหารจัดการศึกษา จะมีการเปรียบเทียบ
ต้ังแต่ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 ในศตวรรษท่ี 21 การเช่ือมโยงของประชาคมโลกจะมีมากขึ้น การจัดการศึกษาก็ต้องค านึงถึงทิศทางและ
จุดเน้นในการพัฒนาคนเพื่อสู่ความเป็นสากล ซึ่งผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้
สรุปผลการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า การจัดการศึกษาของไทยต้องให้ความส าคัญกับประเด็น ต่อไปนี้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 1. ต้องให้ความส าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน (Human rights) 
 2. ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลและคุณธรรม ต้ังแต่ระดับบุคคล สังคม โรงเรียน องค์กร 
 3. ให้ตระหนักถึงความมั่นคงของอาหารและน้ า ในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย ความคุ้มค่า 
 4. การสร้างพลังงานทดแทน การใช้และอนุรักษ์พลังงาน 
 5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล 
 6. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การขับเคล่ือนของเศรษฐกิจด้านความรู้และการใช้การวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนและพึ่งพาตนเอง (สภาการศึกษาแห่งชาติ) 
 การพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการน าเสนอและประสบความส าเร็จหลากหลายรูปแบบท่ีพอจะ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ PISUT Model (PISUT Modelto Quality School) ของ
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ท่ีน า
แนวทางการบริหาร P-D-C-A มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานคือ ดังนี้ 
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P (Participative Management) ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วม 
I (Information Management) ใช้ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ทันสมัย ในการบริหาร 
S (Strategic Management) ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารคุณภาพ 
U (Unit Management) บริหารงานท้ังหน่วยงานเป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
T (Team Work) ท างานเป็นทีมท้ังนี้โดยใช้ PISUT Model ในขั้นตอนของ D (Do) ในการบริหารแผน 

PDCA ปรากฏว่าได้ผลดีจนได้รับยกย่องว่าเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2557 
 นงลักษณ์ เรือนทอง (2550 : 164-174) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล
พบว่าองค์ประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครู
เป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพและการตรวจสอบได้และความน่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมีวัตถุประสงค์ 8) มีความ
คาดหวังต่อนักเรียนสูง 
 จรูญ  จับบัง (วารสารบัณฑิตศึกษา ม.บูรพา เมษายน 2555 – 2556 หน้า 59-70) ได้ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม พบว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
ยุทธศาสตร์หลักของ สพฐ. ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1.พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โดยมีรูปแบบคือการพัฒนาคนในด้านความ
ช านาญในทักษะด้านสาระสนเทศ การสร้างขวัญก าลังใจ การพัฒนาโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสม การพัฒนา
ระบบงานในด้านการผลิตส่ือ การใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
 ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความประสงค์จะท าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ ตามความคาดหวังของหลักสูตรและเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสร้างรูปแบบเพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศโดยยึดแนวทางการบริหาร
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดโดยใช้ยุทธวิ ธีท้ัง 4                 
กลยุทธ์ในการบริหารตามรูปแบบท่ีควรจะเป็น เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จึงประสงค์จะใช้แนวคิดทฤษฎีทางการ
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บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนารูปแบบท่ีโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีได้พัฒนาขึ้นไว้ เป็นฐานในการศึกษาครั้งนี้
เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบและผลกระทบต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศฯ   
                                                                                               
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิคปิ่นโต 
(PINTHO  Model) โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฏี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.1 การบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2545 
   1.2 มาตรฐานการศึกษากับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยการปรันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
   1.3 รูปแบบ(Model) 

  1.4 เทคนิคการวิเคราะห์แผนเดลฟาย (Delphi technique) 
  1.5 การบริหารสมัยใหม่ (New / Modern Management)   
  1.6 เทคนิคปิ่นโต (PINTHO Model) 

 2. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
         3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา  จ านน    40 คน 
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2. นักเรียน    จ านวน  720 คน 
3. ผู้ปกครอง    จ านวน  720 คน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน    15 คน 

รวม จ านวน 1,495 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   มี 2 แบบ คือ 

    1. แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า 4 ระดับดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 (A1) =  ตระหนักรู้แต่ยังไม่ปฏิบัติ 
 ระดับท่ี 2 (A2) =  ตระหนักรู้และได้ลงมือปฏิบัติแต่ยังไม่บังเกิดผล 
 ระดับท่ี 3 (A3) =  ตระหนักรู้และได้ลงมือปฏิบัติเห็นผลเชิงประจักษ์ 
 ระดับท่ี 4 (A4)  =  ตระหนักรู้และได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลเชิงประจักษ์และเป็นแบบอย่างได้ 
    2. แบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีต้นสังกัดก าหนด  

การเก็บรวมรวมข้อมูล   ผู้วิจัยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
การน าเสนอขอ้มูล  เสนอเป็นตารางและพรรณนาความ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
ก. การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดขึ้น 

มีการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่งในโครงสร้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบุคคลตามโครงสร้างของโรงเรียน มีการพัฒนา
ครูตามโครงสร้าง ท างานแนวใหม่เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ท างานตามภาระหน้าท่ี มีการพัฒนาการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม   
 การบริหารเชิงกลยุทธ์มีการปฏิบัติ โดยบูรณาการ ในการท างานและการจัดการเรียนการสอนมีการก ากับ
ติดตามและสรุปรายงาน (SAR)  
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 มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา แผนพัฒนาระยะกลางตลอดจนแผนงาน/โครงการใน
แผนงานประจ าปี อย่างเป็นรูปธรรม   

ข การศึกษาผลการใช้และผลกระทบต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ฯ  โรงเรียนดอย
เต่าวิทยาคม อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 มีคุณภาพสูงว่า ปีการศึกษา 2559 ทุก
มาตรฐาน มีบางตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพเท่าเดิม จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, 1.3, 1.6, 2.3, 3.2, 3.4, 4.1, 
6.1, 7.2, 7.3, 7.8, 10.1, 10.2, 10.6, และ 12.3  ตัวบ่งช้ีสูงกว่า 2 ระดับ จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1, 
5.3, 7.7, 9.3, 12.6, 13.1, 13.2, และ 14.1 ท่ีเหลือสูงขึ้น 1 ระดับ จ านวน 42 ตัวบ่งช้ี 

ผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริการ ครู และนักเรียนหลังการใช้ PINTO  Model  ดังนี้  สถานศึกษาได้รับ
รางวัลระดับชาติ 3รางวัล  ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รางวัลระดับชาติ 2 รางวัล รางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/
ภาค 2 รางวัล ครูได้รับรางวัลระดับชาติ 15 รางวัล ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค 40 รางวัล นักเรียนได้รับรางวัล
ระดับชาติ 35 รางวัล ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค 150 รางวัล 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิค ปิ่นโต 
(PINTHO Model) มีวัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบและผลกระทบต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศฯ   
 โดยมีประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้และผลกระทบต่อการใช้รูปแบบการบริหารฯ 
ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 1,495 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ 
 1.  แบบสอบถามสภาพการบริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ 
 2. แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 3.  แบบประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบท่ี 3 จ านวน 1 ชุด 
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 4.  แบบตรวจสอบรายการเพื่อศึกษาผลกระทบ 1 ฉบับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยและ ค่าเฉล่ีย (X̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS For Window ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของรูปแบบดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1   องค์การและจัดการการองค์กร 
  O- organization Management 
ขั้นตอนท่ี 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 H - Human  Resource Management 
ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

T - Training and Development และ Knowledge Management 
ขั้นตอนท่ี 4 การบริหารแนวใหม่ (เชิงกลยุทธ์) 

   N - New Management (Strategies  Management) 
ขั้นตอนท่ี 5 กาบริหารเชิงบูรณการ 

 I - Integration Management 
ขั้นตอนท่ี 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
                     P – Participation Management 
 

O  H  T  N  I  P 
 

PHINTHO Model 
  

ประสิทธิภาพของรูปแบบจากการใช้ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏว่าคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ี 3 จ านวน 
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวช้ีวัด สูงขึ้นจากเดิม 2 ระดับคุณภาพ 8 ตัวบ่งช้ี สูงขึ้น 1 ระดับคุณภาพ 42 ตัวบ่งช้ี  
คุณภาพเท่าเดิม 15 ตัวบ่งช้ี 
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2. ผลกระทบต่อการใช้รูปแบบฯ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี
การศึกษา 2560  ปรากฏว่า 

2.1 สถานศึกษา 
ได้รับรางวัลระดับชาติ                                3                   รางวัล 
ได้ระดับเขตพื้นท่ี/จังหวัด/ภาค    4   รางวัล 

  2.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ได้รับรางวัลระดับชาติ    2  รางวัล 
        ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค  2  รางวัล 
  2.3  ครู 
        ได้รับรางวัลระดับชาติ   30  รางวัล 
        ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค 90  รางวัล 
  2.4  นักเรียน 
         ได้รับรางวัลระดับชาติ   35  รางวัล 
                  ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค 150  รางวัล 
 
การอภิปรายผล 
 รูปแบบการบริหารแบบ PINTHO Model ท่ีได้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ี พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 คาดหวังไว้ น าบทบาทในการบริหารจัดการมาพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามท่ี ถวิล มาตรเล่ียม (2545: 12-33) ได้กล่าวไว้และรูปแบบการบริหารแบบ PINTHO Model ยังสอด
รับกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดทุกประการ 
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิค PINTHO Model ยังสอดรับกับ
ผลการวิจัยของ นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล (2555) ท่ีก าหนดองค์ประกอบ 7 ด้าน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของทีมงาน 
(P) ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (T) ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (H) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (I) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (N) และด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล (N) 
เพียงแต่ล าดับขั้นตอนการบริหารแตกต่างกันเท่านั้น 
 นอกจากนั้น PINTHO Model ยังช่วยเสริมให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาวางแผนและการบริหารจัดการ 2) การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน 
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4) การส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาครู การบริหารจัดการผู้เรียน และคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 องค์ประกอบของ PINTHO Model ยังสอดคล้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ี ดิษย์ชัย  แก่นท้าว (2556) ได้ศึกษาไว้คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการจัด
โครงสร้างองค์กร (O – Organization Management) การประกันคุณภาพการศึกษาและธรรมภิบาล (N – New 
Modern Management) ก า ร บู ร ณก า ร แ ละ กา ร มี ส่ ว น ร ว ม  (I แ ละ  P) Integration and Participation 
Management การพัฒนาบุคลากรและบรรยากาศขององค์กร (H&T) 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารูปแบบของการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนตามผลการวิจัยของ สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554) และอุดม ชูลีวรรณ (2558) ท่ีวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตามองค์ประกอบหลักของการบริหารคุณภาพ ท้ัง 7 
องค์ประกอบ คือ 1) การน าองค์การ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และ 7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 หากผู้บริหารสถานศึกษาจะน ารูปแบบ การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ฯ ด้วยเทคนิค PINTHO Model 
ไปใช้ในสถานศึกษาของตนเอง ต้องท าการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในรูปแบบการบริหารนี้ให้ตรงกัน และร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาและจัดท าคู่มือการบริหารหรือคู่มือคุณภาพ 
หรือคู่มือนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางให้ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารต่อไป และท่ีส า คัญต้อง
พยายามให้การบริหารหลักสูตร บริหารห้องเรียน และบริหารสถานศึกษา ต้องใช้รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ี
มุ่งเป้าหมายไปท่ีระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้นของทุกตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายการท างานของตนเสมอ 
 และหากจะท าการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม PINTHO 
Model โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการท างานเชิงกลยุทธ์ของครู และการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ของผู้เรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจาก
การให้ความร่วมมือของท่านผู้มากคุณวุฒิหลายท่าน โดยเฉพาะท่านผู้อ านวยการพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์  อดีต
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ท่ีให้แนวคิดและช่วยเป็นท่ีปรึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ตลอดจนท่านผู้อ านวยการสถานศึกษาต่าง  ๆ ครู อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้ความร่วมมือทุกด้านใน
การท าวิจัยครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 และหากผลการวิจัยนี้สามารถช่วยให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดอาจ
ช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาให้สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับและพึงพอใจ อันจะส่งผลให้สถานศึกษา
แข็งแรงและผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น  ผู้วิจัยขอยกคุณความดีท้ังหลายแด่ท่านผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ และบุคคลท่ี
เป็นเคารพยิ่งทุกท่าน 
        

เอกสารอ้างอิง 
จรูญ  จับบัง. (2556). “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้าน

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ สพฐ”. วิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารการบริหารการศึกษา ม.บูรพา ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เมษายน – กันยายน 2555 หน้า 60. 

ดิษย์ชัย  แก่นท้าว. (2556). “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด”. 
วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา ม.ราชภัฎสกลนคร 

ถวลิ  มาตรเล่ียม. (2545). “การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ”. พิมพ์คร้ังที่ 2.
ส านักพิมพ์เสมาธรรม กรุงเทพฯ 

นงลักษณ์  เรือนทอง. (2550). “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย. 

นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล. (2555). “รูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวมในสถานศึกษา”. บทความวิจัย วารสาร
บริหารการศึกษา ม.ศ.ว. ฉบับ 16 มกราคม – มิถุนายน 2555 หน้า 26 

สุนิสา  วิทยานุกรณ์. (2557). “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน”. 
บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (วารสารการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 อ้างใน
http://www.tci.thaijo.org/index.php/Eduadm_buu/article/view/13308/11968  เข้าถึง 25 
มิถุนายน 2558 

อุดม  ชูลีวรรณ.(2558).“รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากล”. บทคัดย่อ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

http://www.tci.thaijo.org/index.php/Eduadm_buu/article/view/13308/11968
http://www.tci.thaijo.org/index.php/Eduadm_buu/article/view/13308/11968
http://www.tci.thaijo.org/index.php/Eduadm_buu/article/view/13308/11968%20%20%20เข้าถึง%2025%20มิ.ย


 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

83 

 

การบริหารงานงบประมาณของกลุ่มโรงเรยีนสะเดา-ไทรงาม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

Budget Management of Sadao Sai-ngam Schools Group under the jurisdiction of 
Primary Education Area Office 3 

 
 

กาญจนารัตน์  ศรีณรงค์1 
Kanchanarat Srinarong 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของครู กลุ่ม

โรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา 
และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ านวน 140 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน และสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.60 – 1.00 ค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารบัญชี ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  และด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 

2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ  และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 

3. ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การบริหาร งานงบประมาณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and compare budget management situation of 
teachers as classified by educational level and school size. The study sample were 140 teachers 
of Sadao Sai-ngam Schools Group selected by simple random sampling. The sample size was 
determined by Krejcie & Morgan. The study instrument was questionnaire with IOC between .60 
– 1.00 and reliability of .95. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard diviation, t-test and one way ANOVA. 
 The study results revealed that 1) bugjet management of Sadao Sai-ngam Schools Group 
as a whole was at much level. When considered each aspect found that they were all at much 
level as organized from high to low included financial management ,accounting management, 
resource recruitment and educational investment, material and asset management  , budget 
allocation, monitoring and evaluation, money usage report, performance ,and preparation and 
proposal for a budget. 2) The opinion of teachers with different educational level to budget 
management of the schools as a whole was not different. When considered each aspect found 
that preparation and proposal for a budget and resource recruitment and educational investment 
showed statistically significant different at .05. The others were not different. 3) The opinion of 
teacher in different school size to budget management of the schools both as a whole and each 
aspect were not different. 
 
Keywords : budget management, Sadao Sai-ngam Schools Group 
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บทน า 
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญของการบริหารจัดการองค์กร ช่วยในการขับเคล่ือนนโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนในทุกด้าน เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ประเด็นส าคัญ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 30 (5) บัญญัติว่า การจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนท่ีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ส าหรับแผนการกระจายอ านาจได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนด
มาตรการเพื่อเร่งสร้างวินัยทางการเงินการคลังท้ังในด้านรายได้และรายจ่าย  ตลอดจนการเร่งสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในท้องถิ่นในการเข้าไปมีบทบาทการตรวจสอบการบริหารการคลังของท้องถิ่นและมาตรการในการก ากับ
ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแห่งความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย, 2547: 35) 
 จากแนวทางดังกล่าวส่งผลต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้การบริหาร
จัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานตามโครงสร้างการกระจายอ านาจท่ีก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และให้จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน รวมท้ังให้จัดเงินสมทบแก่ผู้เรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
เงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในสังคมนั้นเป็นพันธกิจส าคัญท่ีจะท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  ซึ่งจะต้องพัฒนาให้เป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีก าหนดและพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว
มีอิสระและมีความเข้มแข็ง (พนม พงษ์ไพบูลย์ และคนอื่นๆ 2546 : 118-145) และจากงานวิจัยของเชษฐา ชาญ
พานิชย์ (2548 : 1-2) ได้สรุปไว้ว่า การจัดการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้การบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานตามโครงสร้างการกระจายอ านาจเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียนอย่างท่ัวถึง จ าเป็นต้องใช้ระบบงบประมาณใหม่เป็นกลไก/เครื่องมือท่ีส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้
โรงเรียนด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดสรร
งบประมาณท่ีดี คือ หลักความเป็นธรรม (Equity) เป็นการจัดสรรงบประมาณในจ านวนท่ีเท่ากันให้กับผู้เรียนท่ีมี
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ลักษณะความต้องการความจ าเป็นแบบเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันตามหลักความ
เสมอภาคเป็นการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากความแตกต่างในคุณลักษณะของโรงเรียน โดยโรงเรียนท่ีมี
คุณลักษณะเหมือนกันควรจะได้รับงบประมาณเท่าเทียมกัน ส่วนโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากขนาด
และท่ีต้ังของโรงเรียนควรจะได้รับงบประมาณท่ีแตกต่างกัน  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)และประสิทธิผล 
(Effectiveness) การจัดสรรงบประมาณจ าเป็นต้องค านึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายส าคัญการศึกษาภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผล  หลักความพอเพียง 
(Adequacy) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาจ าเป็นต้องจัดสรรให้พอเพียงส าหรับผู้เรียน  และงานวิจัยของ
ด ารงค์  โตใย (2557 : 76) ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวม 3 ล าดับ คือ ด้านการจัดท าและ
เสนอของบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน และ
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ส าหรับการจัดการด้านงบประมาณ ในปัจจุบันใช้หลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Management) มุ่งเน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการ
วัดผลและค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีวิธีการท างานท่ีรวดเร็วและคล่องตัว 
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั้น ส านักงบประมาณได้
ก าหนดมาตรการขึ้นเพื่อประกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐจะน างบประมาณไปใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการด าเนินงานก าหนดมาตรการท่ีเรียกว่า “มาตรฐานการจัดท าทางการเงิน 7 
ประการ” (7 Hurdles) ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ การค านวณต้นทุนผลผลิต การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน การบริหาร
สินทรัพย์ การตรวจสอบภายใน (สายชล เพชรตระหง่าน , 2554 : 1)  
 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษารวมท้ังจัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 39) มีความส าคัญยิ่งต่อระบบการศึกษาท่ีก าลังมีการปฏิรูป
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ความเท่าเทียมกันมีความส าคัญต่อการพิจารณาคุณภาพการศึกษา
และกระบวนการติดตาม ประเมินผล อีกท้ังเป็นเงื่อนไขส าคัญในการผลักดัน เอื้ออ านวย ส่งเสริมให้กระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลได้โดยมีอุปสรรคและปัญหาน้อยท่ีสุดและช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน  ในโอกาส
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และการได้รับบริการทางการศึกษา การรวมศูนย์อ านาจ การอาศัยรูปแบบเดียวในการปฏิบัติภารกิจภายใต้เงื่อนไข
ท่ีแตกต่างหลากหลาย (ชัยอนันต์ สมุทวานิช, 2543 : 1-2)  
 สภาพการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 เนื่องจากการบริหารงบประมาณโรงเรียนในปัจจุบัน ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคอยู่มาก เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านงบประมาณนั้น จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด หรืออยู่
ในกรอบของกฎ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีส าคัญระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณนั้น
มักจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและแก้ไขอยู่เป็นประจ าจึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีจะปฏิบัติเป็นอย่างดี อีกท้ังผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และ
ทันต่อเหตุการณ์ จึงจะสามารถบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบผลส าเร็จได้ 
แต่ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น โรงเรียนแทบทุกแห่ง ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ โดยตรงอยู่จ านวนมาก (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, 2560 : ออนไลน์) 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทร
งาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้
ประกอบการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาได้อย่างดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของครูกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. ข้อมูลกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 3. แนวคิดการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
 4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระได้แก่ วุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 จ านวน 219 คน จาก 8 โรงเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 จ านวน 140 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan,1970:610) แล้ว สุ่มแบบแบ่ง ช้ัน (Stratified  Random Sampling) โดยใช้ขนาด
โรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
         เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสอบถามการบริหาร
งบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  
แบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูใน กลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 ใน 7 ด้านประกอบด้วย ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนิน
งาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารบัญชี ด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
มี  5  ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด   
 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษา ตาม
แนวคิดของภารดี อนันต์นาวี (2551 : 286) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม 
 2.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับตามแบบของ
ของลิเคิร์ท (Likert) 
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   3.  สร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปรในการวิจัย 
 4.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 5.  น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว น าเสนอผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item - Objective Congruence : IOC) ก าหนดค่า IOC  ต้ังแต่ .60  ขึ้นไป ถือได้ว่ามีความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.60-1.00 
 6.  น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้วไปทดลองใช้  (Try – Out) กับครู
จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  จัดส่งหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปพบกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 140 คน โดยช้ีแจง วัตถุประสงค์และ
อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
 3.  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามแล้วตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 140 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ วุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  โดยหาค่าเฉล่ีย (mean: X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดังนี้                
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 11)  
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          ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

          ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก 

          ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 

          ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 

          ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 

 3.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-
test for Independent Samples)  และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน                  
แบบทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : ANOVA) แล้วน ากลับด้วยรูปตารางและประมวลผลด้วยการ
บรรยาย  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ดังนี้ 
 1.  สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
 1.1  ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item - Objective Congruence : IOC) 
 1.2  ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    ครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) 
 2.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
  2.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency : f) 
  2.2 ร้อยละ (Percentage:  P)  

  2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean: X  ) 
  2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  3.1 การทดสอบค่าที (t-test of Independent Samples) 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : ANOVA)  
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ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงานงบประมาณกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารการเงิน ( X = 4.28; S.D.= 0.71)  ด้านการบริหารบัญชี ( X = 4.18; S.D.= 
0.65)  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ( X = 4.16; S.D.= 0.75) ด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์  ( X = 4.16; S.D.= 0.72) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ( X = 4.13; S.D.= 0.69) ด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน ( X = 4.11; S.D.= 0.66) และด้านการจัดท า
และเสนอของบประมาณ ( X = 4.05; S.D. = 0.75)  
  1.1 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05; S.D. = 
0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ

แรก ดังนี้ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนของบประมาณประจ าปี ( X = 4.28; S.D. 

= 0.81) มีการจัดท า แผนกลยุทธ์ และ แผนพัฒนาโรงเรียน ( X = 4.11; S.D.= 0.60) และมีการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณประจ าปี ( X = 4.09; S.D. = 0.80)  

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย  ได้แก่  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและของบประมาณประจ าปี ( X = 3.91; 
S.D. = 0.71)  
  1.2 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.13; S.D. = 0.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้              
มีการบริหารเน้นการพัฒนางานในอนาคตเพื่อให้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ โดยใช้ต้นทุนต่ าท่ีสุด  ( X = 4.29; S.D. = 
0.67) มีการวางแผนด้านการติดตามตรวจสอบการจัดเตรียมงบประมาณ ( X = 4.21; S.D. = 0.69) และมีการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการอย่างเหมาะสม ( X = 4.18; S.D. = 0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน การเสนอขอใช้งบประมาณ ( X = 3.91 ; S.D. = 
0.73) 
  1.3 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11; S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
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ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ มีการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ และแผนพัฒนางบประมาณ ( X = 4.23 ; S.D. =0.70) มีการรายงานผลเป็นรายไตรมาส รายปี ตามผลท่ี 
เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงาน ท้ังส่วนท่ีเป็น ผลผลิตผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ ( X = 4.23; S.D. =0.65) 
และ มีการก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ( X = 4.19; S.D. =0.75) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับมีการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุกรายการท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น 
หลักฐานการขอเบิกซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจก่อนหรือหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย ( X = 3.89 ; 
S.D. = 0.59)  
  1.4 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 
4.16 ;  S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระ
นครศรีอยุธยาทราบรายการทรัพย์สินของโรงเรียน  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ( X = 4.28; S.D. = 0.79)  มีการ
ส ารวจความต้องการของนักเรียนท่ีประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ( X = 4.25; S.D. = 0.70) และมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ( X = 4.17; S.D. = 0.79) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การด าเนินงานกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ ( X = 4.09; S.D. = 0.86) 
  1.5 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28; S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 
ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบมีการควบคุมติดตาม ก ากับการใช้งบประมาณ ( X = 4.39; S.D. = 0.69)  มีการ
ด าเนินการรับเงินเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ( X = 4.36; 
S.D. = 0.58) และมีการด าเนินการน าส่งเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ  ข้อบังคับและแนวทาง
ปฏิบัติของโรงเรียน ( X = 4.34; S.D. = 0.78) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีการด าเนินการเก็บรักษา
เงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ( X = 4.10;  S.D. = 
0.74) 
  1.6 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารบัญชี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18; S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการบันทึก
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รับรู้ครุภัณฑ์เป็นสินทรัพย์เป็นปัจจุบัน ( X = 4.46; S.D. = 0.59)  มีการด าเนินการจัดท ารายงานประเภทเงิน
คงเหลือ ( X = 4.32; S.D. = 0.66) และมีการด าเนินการจัดท าหลักฐานหรือเอกสารท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการลงบัญชี
มีการอนุมัติก่อนจ่ายทุกครั้ง  ( X = 4.23; S.D. = 0.74) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีการด าเนินการ
จัดท าข้อมูลทางการบัญชีถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ ( X = 4.04; S.D. = 0.66) 
  1.7 การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16;  S.D. = 0.72) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 
มีการจัดเก็บ จ าหน่ายและการใช้พัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ( X = 4.29; S.D. = 0.51)              
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ( X = 4.28; S.D. = 0.89) และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ( X = 4.27; S.D. = 0.86) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีการจัด
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือทรัพย์สิน ( X = 3.93;  S.D. = 0.62) 
 2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของครูกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
     2.1 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทร
งาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ  และ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
     2.2 ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่ม
โรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบริหารบัญชี  ด้านการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการ
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ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน  และด้านการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ  
 2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
3. ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-  
ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัย เรื่องการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทร
งาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา คือ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การแสดงบัญชีรายรับและรายจ่าย การจัดท า
เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน การบริการอาหารกลางวันเหมาะสม  มีการสรุปค่าใช่จ่ายในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  มีการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาโรงเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล (2550 : 89-90)  ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 1. ข้าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. การบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญท่ี
น ามาอภิปรายผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
  2.1 ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ครูใน
กลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีความคิดเห็นว่า 
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กลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนของบประมาณประจ าปี  มีการจัดท า แผนกลยุทธ์ และ แผนพัฒนา
โรงเรียน  และมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการขอต้ังงบประมาณ
ประจ าปี  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิติพร อาธิเวช (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพ ปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย
พบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ีการเงินมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน งบประมาณใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีพบมากท่ีสุดคือ ด้านการจัดท าและเสนอ ของบประมาณ รองลงมา
คือ ด้านการจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบติดตามประเมินผล และด้านท่ี พบน้อยท่ีสุดคือด้านการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์  
  2.2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูในกลุ่มโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีความคิดเห็นว่า  กลุ่มโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีการบริหารเน้นการพัฒนางานใน
อนาคตเพื่อให้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ โดยใช้ต้นทุนต่ าท่ีสุด   มีการวางแผนด้านการติดตามตรวจสอบการจัดเตรียม
งบประมาณ  และมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
บุญทัย สุระมุล (2550 : 89-90)  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 1. ข้าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2.3 ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีความคิดเห็นว่า  กลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนา
งบประมาณ  มีการรายงานผลเป็นรายไตรมาส รายปี ตามผลท่ี เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงาน ท้ังส่วนท่ีเป็น 
ผลผลิตผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ และ มีการก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพย์สิน
อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิติพร อาธิเวช (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพ ปัญหาการ
บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ีการเงินมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน 
งบประมาณในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีพบมากท่ีสุดคือ  ด้านการจัดท าและเสนอ ขอ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%D4%B5%D4%BE%C3%20%20%CD%D2%B8%D4%E0%C7%AA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%D4%B5%D4%BE%C3%20%20%CD%D2%B8%D4%E0%C7%AA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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งบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบติดตามประเมินผล และด้านท่ี พบน้อยท่ีสุด
คือด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  2.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า  ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3             
มีความคิดเห็นว่า  กลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3              
มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 ทราบรายการทรัพย์สินของโรงเรียน เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการส ารวจ
ความต้องการของนักเรียนท่ีประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิยะดา  อริยะวงศ์ (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ  บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน  จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า   ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูการเงิน พัสดุ และ เจ้าหน้าท่ีการเงิน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการ
บริหารงานงบประมาณของ สถานศึกษา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ 
บริหารพัสดุ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านบริหารการเงิน มีการ ปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก    
  2.5 ด้านการบริหารการเงิน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูในกลุ่มโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีความคิดเห็นว่า  กลุ่มโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือ
ผู้รับผิดชอบมีการควบคุมติดตาม ก ากับการใช้งบประมาณ มีการด าเนินการรับเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน  และมีการด าเนินการน าส่งเงินเป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล  
(2550  : 89-90)  ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 1. ข้าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2.6 ด้านการบริหารบัญชี   โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า  ครูในกลุ่มโรงเรียนสะเดา-
ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีความคิดเห็นว่า  กลุ่มโรงเรียนสะเดา-
ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีการบันทึกรับรู้ครุภัณฑ์เป็นสินทรัพย์
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เป็น ปัจจุบัน  มีการด าเนินการจัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือ และมีการด าเนินการจัดท าหลักฐานหรือเอกสาร
ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการลงบัญชีมีการอนุมัติก่อนจ่ายทุกครั้ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  ปิติพร อาธิเวช (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพ ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ีการเงินมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงาน งบประมาณในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีพบมากท่ีสุดคือ ด้านการ
จัดท าและเสนอ ของบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบติดตามประเมินผล และ
ด้านท่ี พบน้อยที่สุดคือด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
.  2.7 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูกลุ่ม
โรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีความคิดเห็นว่า  กลุ่ม
โรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 มีการจัดเก็บ จ าหน่าย
และการใช้พัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  บุญทัย  สุระ
มุล  (2550  : 89-90)  ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 1. ข้าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน   ผู้วิจัยสามารถน ามา
อภิปรายผลตามสมมติฐาน ดังนี้  
  3.1 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา -
ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ  และ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ บุญทัย  สุระมุล  (2550  : 89-90)  ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครูการเงินมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
งบประมาณใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและด้าน 
การวางแผนงบประมาณ  และการรายงานทรัพย์สินทางการเงินและผลการดา เนินงานมีความ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหาร การเงินและการควบคุมงบประมาณ
ไม่แตกต่างกัน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%D4%B5%D4%BE%C3%20%20%CD%D2%B8%D4%E0%C7%AA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  3.2  ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของกลุ่ม
โรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สีตีซอปีเย๊าะ  มือแยบาสอ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด ส านักงานการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  1 
ผลการวิจัย  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรบุคลากรท่ีรับผิดชอบ งานงบประมาณและตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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การพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยรหัสคิวอาร์ 
ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย  

The Development of the presentation community product systems on  QR 
Code of Chiang Rai City Cooperative Limited 

 

ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ1, บุญญรัตน ์อ่ าสุรา1     
Parichat Amnuaipornlert1, Bunyarat Umsura1  

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับกลุ่มสหกรณ์

นครเชียงราย ตามแผนงานวิจัย แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์นครเชียงราย  จ ากัด โดยได้
ท าการศึกษา รวบรวมปัญหาและความต้องการใช้งานในระบบงานในการน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ QR Code โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ภาษาโปรแกรมมิ่ง 
ภาษา C# ในการพัฒนาระบบ และใช้งานคู่กับ Library QRCodeGenerator  และจัดการฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft SQL Server ซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและร้อยละ 
ผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า การตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานท้ังหมด 22 คน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีปรึกษา กลุ่มพนักงานประจ าสหกรณ์ และกลุ่มตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ 
มาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.90 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49  
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย 
สามารถช่วยในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ QR Code และท าให้การจัดเก็บข้อมูลของ
สหกรณ์มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
 
ค าส าคัญ: การน าเสนอ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, รหัสคิวอาร์ 
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Abstract  
The objective of this study aims to develop the development of the presentation 

community product systems on QR Code of Chiang Rai City Cooperative Limited according to the 
research plan guidelines for strengthening of Chiang Rai City Cooperatives Limited by studying to 
compile problems and requirement of the system.  The development system by using the 
Microsoft Visual Studio, C# programming language, Library QRCodeGenerator and Microsoft SQL 
Server in manage database by developing the systems for assisting Chiang Rai City Cooperative 
Limited management. Questionnaire used as a research tool of the user satisfaction by analyzing 
the average and percentage.  The results that questionnaires responded by 22 users separated 
into 3 groups such as the consultants, cooperative employee and product distributor with the 
highest satisfaction scale was set the average at 3.90, which translates into a rang of 3.50 – 4.49.  

The results from this study indicates the development of the presentation community 
product systems on QR Code is able that’ s appropriate to present, marketing promotion via QR 
Code and store information match the requirements of the user.  
 

Keywords: Presentation, Community Product, QR Code 
 
บทน า 

ปัจจุบันนโยบายของภาครัฐท่ีต้องการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มรากหญ้าเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมกับให้ความรู้สมัยใหม่และให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์สามารถเช่ือมโยงชุมชนกับตลาดท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

สหกรณ์นครเชียงราย จัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการกระจายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีการผลักดันให้สหกรณ์สร้างศูนย์กระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ี
เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและผลักดันให้โครงการดังกล่าว
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเสนอโครงการ
พัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับสหกรณ์นครเชียงราย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนระบบการบริหาร
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และการกระจายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูลให้ถึงมือกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
 การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) เป็นกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือเพิ่มยอดขายของกิจการรวมถึงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคนกลางในการจัดจ าหน่าย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาการน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ QR Code 
2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการตลาดการใช้ส่ือ

ออนไลน ์
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร (2560) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่

ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ี สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น สามารถจ าหน่ายในตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) และ 3) 
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 

ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การ
ดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น จุด
ขายท่ีรู้จักกันแพร่หลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2521: 69) ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นวิธีการของสถาบันอันมี

แผนการและการกระท าต่อเนื่องกันไปในอันท่ีจะสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง มี
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ความรู้ ความเข้าใจและให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันด าเนินไปด้วยดี สมกับ
ความมุ่งหมายโดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานอันส าคัญด้วย 

Kotler (2003 อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 30) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ์ว่า การ
ส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเริ่มจากผู้ส่งสาร (Sender) โดยมีการใส่รหัส (Encoding) เพื่อให้ผู้รับสาร (Receiver) รับ
ได้ โดยการใช้ส่ือต่างๆ (Message) ตามความเหมาะสม เมื่อถึงผู้รับสารก็จะท าการถอดรหัส (Decoding) หากรหัส
นั้นตรงกัน จะส่งผลถึงการตอบสนองและสามารถย้อนกลับมาได้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ QR Code 
ออฟฟิศแมนเนอร์ (2558) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ QR Code ไว้ดังนี ้
รหัสคิวอาร์ หรือช่ือภาษาอังกฤษท่ีเรียกว่า (QR Code : Quick Response) ซึ่งในความหมายของค าว่า 

Quick Response นั้นจะหมายถึง “การตอบสนองท่ีรวดเร็ว” รหัสคิวอาร์เป็นบาร์โค้ดประเภทบาร์โค้ดเมทริกซ์ 
(หรือบาร์โค้ดสองมิติ) รหัสคิวอาร์โค้ดถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2537 โดยบริษัทเดนโซ-เวฟซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ในเครือ
ของโตโยต้า ต้นก าเนิดของรหัสคิวอาร์มาจากประเทศญี่ปุ่นและถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเป็นรหัสท่ีมีการอ่านอย่างรวดเร็วและสามารถเก็บความจุได้มากกว่าเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดมารฐานใน
ปัจจุบัน และในปัจจุบันรหัสคิวอาร์ได้กลายเป็นท่ีนิยมในท่ัวโลก และในประเทศไทยก็มีให้เห็นอย่างแพร่หลาย
สามารถพบเห็นได้ท่ัวไปไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอาง หรือขนมขบเค้ียว หรือแม้กระท่ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

QR Code ประกอบด้วยโมดูลสีด า (จุดส่ีเหล่ียม) จัดอยู่ในตารางส่ีเหล่ียมบนพื้นสีขาวซึ่งสามารถอ่านได้
โดยอุปกรณ์การถ่ายภาพ (เช่นกล้อง) กล้องท่ีติดมากับมือถือสมาร์ทโฟน หรือแม้กระท้ังกล้องเว็บแคม แต่จะต้องมี
การติดต้ังโปรแกรมท่ีใช้ถอดรหัสรหัสคิวอาร์ ก่อนเช่น QR Code Reader เป็นต้น 
 
 
 
    

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง QR Code รูปแบบ URL :https//officemanner.com 
 

คิวอาร์โค้ดสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลบนตัวผลิตภัณฑ์ 
การแสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือเว็บไซต์หรือ URL  ท่ียาวและจดจ าได้ยาก คิวอาร์โค้ดจึง
เป็นช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยเพื่อความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถน ามือถือท่ีมีกล้องถ่ายภาพ หรือสมาร์ท
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โฟน ท่ีติดต้ังแอพส าหรับถอดรหัส QR Code น ามาสแกนได้ทันที จึงหมดปัญหากับการท่ีจะต้องมานั่งพิมพ์ URL 
ยาวๆ และจดจ ายาก เพียงแค่น าโทรศัพท์มาสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ให้
เสียเวลา เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนกันมากยิ่งขึ้น จึงไม่ใช้ปัญหาส าหรับผู้ท่ีจะน า QR Code มา
ประยุกต์ใช้กับงานหรือธุรกิจของตัวเอง 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้ 

แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก ร้านค้าเสมือน งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ สินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยมีการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีคุณค่าของการบริโภค เพื่อท านายพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจะเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานจากการ
พิจารณาถึงคุณค่า โดยมี 5 ปัจจัยท่ีศึกษาดังนี้ คุณค่าทางหน้าท่ี คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางความรู้ ความคิด (2) 
คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าทางเงื่อนไข รวมถึงศึกษาปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการ ส่งเสริมการขาย
และคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนเพิ่มเติม ซึ่งมาจากการทบทวนงานวิจัยในอดีต โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณประเภทส ารวจ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหมายถึง สมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ตและไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ในงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ า นวนท้ังหมด 205 ตัวอย่าง 
โดยมีการตรวจสอบความตรง ของเครื่องมือด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบและมีการตรวจสอบความเท่ียงหรือความ
เช่ือถือได้ของ เครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยจะ 
ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลสรุปของงานวิจัยฉบับนี้  
คือ ผู้ใช้งานจะมีความต้ังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันสแกน รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนขึ้นกับอิทธิพล
ทางตรงของปัจจัยทางด้านคุณค่าทางหน้าท่ี คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางความรู้ ความคิด คุณค่าทางเงื่อนไข 
คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า เสมือน และอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนท่ีมี
อิทธิพลผ่านปัจจัย ด้านคุณค่าทางหน้าท่ี และปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพล
ผ่าน ปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคมและความกดดันทางเวลาของ การ
ส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ สินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

ขวัญจุฑา ค าบรรลือและคณะ (2560) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส าหรับศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
1) เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 2) เพื่อออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์
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โค้ด 3) เพื่อศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ก าแพงเพชร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
แบบทดสอบความรู้ของผู้ใช้บริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผล
การศึกษาสภาพและความต้องการของศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วย เฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นสวน
กึ่งธรรมชาติ แสดงพันธุ์กล้วยประมาณ 180 สายพันธุ์ มีท้ังกล้วยในประเทศ และต่างประเทศ เทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ดช่วยให้ผู้มาใช้บริการมีความสะดวกขึ้น และป้ายบอกช่ือสายพันธุ์กล้วยต้องมีความแข็งแรงและทนทาน โดยมี
รูปแบบเด่นชัด ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ืออื่น ข้อมูลท่ัวไป ล าต้น ใบ ดอก ผล และ ประโยชน์ของกล้วยชนิดนั้นๆ 2) ผล
การออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มากท่ีสุด ( x = 4.70, S.D. = 0.47) 
3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการท า แบบทดสอบหลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด มีความพึงพอใจในด้านการออกแบบอยู่ในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ด้านการน าเสนออยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และโดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

(𝑥̅  = 4.67, S.D. = 0.47) 
นราธิป ปุณเกษมและ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือต้นแบบ

น าเสนอข้อมูลอาหาร : ผลิตภัณฑ์จากโฮมเบเกอรี่ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบน าเสนอ
ข้อมูลอาหารของโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือต้นแบบ
น าเสนอข้อมูลของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยขั้นตอนแรกคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยวิธีการคัดเลือกเชิง
คุณภาพ และการคัดเลือก เชิงปริมาณพบว่า สามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ 10 ชนิดได้แก่ เค้กทอฟฟี่ เค้กธัญพืช 
ขนมปังไส้เห็ด ขนมปัง ไส้แฮมชีส คุกกี้อัลมอนด์ กราโนล่า เดนิสทูน่า เดนิสเบค่อน สลัดผักแฮม และน้ าอัญชัน
มะนาว จากนั้น จัดท าฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ัง 10 ชนิด เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึง 
โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ จัดท าแบบสอบถาม และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้รับคะแนน IOC เฉล่ีย 0.90 
คะแนน ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ความพึงพอใจในทุกด้านมี คะแนนเฉล่ียอยู่
ในช่วง 4.2 – 4.3 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก มีผู้ให้ข้อเสนอแนะจ านวนร้อยละ 9.50 ของท้ังหมด ด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจว่าข้อมูลส่ือน าเสนอเป็นประโยชน์ ร้อยละ 99 และมีความ
ต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 93 

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท์ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

106 

 

องค์ประกอบของปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า จากการสกัด
ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR Code ด้วยวิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) สามารถจ าแนกได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านอัตราค่าบริการ และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการ จากนั้นได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่าน QR Code โดยวิธี Logistic Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
อัตราค่าบริการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการ อายุของผู้ใช้บริการ และการใช้ Mobile Banking 
Application เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน QR Code อย่างมีนัยส าคัญ 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
       1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีท าหน้าท่ีส าหรับออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม 
ทดสอบโปรแกรม และจัดท าเอกสารประกอบการใช้งาน 

1.2  สมาร์ทโฟนท่ีท าหน้าท่ีสแกนรหัสคิวอาร์ 
 1.3  ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 โปรแกรมท่ีใช้ในการ
พัฒนา Microsoft Visual Studio ภาษาท่ีใช้ C# และโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL 
Server 
 1.4  แอพพลิเคชันในการสร้างช่องทางการน าเสนอข้อมูล ประกอบไปด้วย Facebook และ Youtube, 
แอพพลิเคชันในการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Google Form และใช้ส าหรับวิเคราะห์และแปรผล
ความพึงพอใจการใช้งานระบบคือ Microsoft Excel, แอพพลิคชันในการจัดท าเอกสารประกอบการใช้งาน 
Microsoft Word 

 2.  วิธีการศึกษา การก าหนดความต้องการของระบบ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ได้ดังนี้ 

2.1  ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        ทีมผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย รายการสินค้าท่ี
เข้าร่วมกลุ่มสหกรณ์ฯ และถูกน ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องด่ืม 
3) ผ้า เครื่องแต่งกาย 4) ของใช้ ประดับ ตกแต่ง และ 5) สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ซึ่งข้อมูลจ าเพาะของสินค้า ท่ี
สหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องจัดเก็บเพื่อใช้ส าหรับการบริหารจัดการสินค้า 
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2.2  ศึกษาข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของสหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ยังอยู่ในช่วงเริ่มเปิดกิจการอย่าง

เป็นทางการ ดังนั้นจึงยังไม่มีช่องทาง หรือส่ือการประชาสัมพันธ์ ท้ังในส่วนของสหกรณ์ฯ  เอง และผลิตภัณฑ์
ภายในสหกรณ์ การประชาสัมพันธ์อาจกล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดท่ีเน้นด้านการส่ือสารให้เกิดความ
เข้าใจท้ังต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์ ส่วนการตลาด ก็เป็นศาสตร์แห่งการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จนเกิด
ความต้องการจากกลุ่มคนท่ีเป็นลูกค้า ท้ังสองส่วนจึงเป็นเหมือนส่วนเติมเต็มกันและกัน แต่ดูเหมือนว่าข้อได้เปรียบ
ของการประชาสัมพันธ์คือ การบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้รู้จักและเกิดความต้องการแบบ
ไม่ยัดเยียด มีความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการท าการตลาดโดยตรงโดยขั้นตอนการท าประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วย 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์การท าประชาสัมพันธ์ 2) เลือกวิธีการเครื่องมือและช่องทาง  3) ลงมือด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ 4) ประเมินผลการประชาสัมพันธ์  ทีมผู้วิจัยจึงได้ท าการขั้นเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์คือ ต้องการน าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ และ
ส่ือสารกันได้ทุกกลุ่มคน ทุกช่วงวัย เป็นทางการใช้ Content เพื่อน าเสนอ โดยผ่าน Social Network 

2.3  ศึกษาการพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด  
 รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response Code) คือ บาร์โค้ดสองมิติ (Two-Dimensional Bar 
Code) ชนิดหนึ่ง ท่ีถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Bar code) ภายใต้แนวคิดเพื่อให้บาร์โค้ดอ่านง่ายและเร็วต่อการ
ตอบสนอง (Quick response) ซึ่งตัว QR Code สามารถแบ่งเป็นเวอร์ชัน ต้ังแต่ เวอร์ชัน 1 จนถึง เวอร์ชัน 40 ซึ่ง
แต่ละเวอร์ชันมีความแตกต่างกันในการก าหนดค่าของโมดูล Module configuration) โดยโมดูล คือ จุดสีขาว 
และสีด า ท่ีประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ QR Code การก าหนดค่าของโมดูลเป็นการอ้างถึงจ านวนของโมดูลท่ี
สามารถบรรจุอยู่ใน QR Code ในแต่ละด้านยกตัวอย่าง เช่น เวอร์ชัน 1 (21 x 21 โมดูล) ขยายไปถึงเวอร์ชัน 40 
(177 x 177 โมดูล) ซึ่งหมายเลขเวอร์ชันท่ีสูงขึ้นแต่ละระดับหมายถึงการเพิ่มจ านวนโมดูลเข้าไปในแต่ละด้าน
จ านวน 4 โมดูลจากเวอร์ชันก่อนหน้า  

 
 

ภาพท่ี 2  การเพิ่มจ านวนโมดูลในแต่ละเวอร์ชันของ QR Code อ้างอิงจากงานวิจัยเรื่อง ความ
หลากหลายของคิวอาร์โค้ด ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ 
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QR Code มีหลักการท างานคล้ายๆ กับ Barcode ท่ีอยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ท่ัวไป แต่การอ่าน 
Barcode จะต้องใช้เครื่องสแกนยิงเลเซอร์ จากนั้นเครื่องสแกนก็จะแปลง Barcode เป็นข้อมูลสินค้าช้ินนั้นๆ ซึ่ง 
QR Code นั้นสะดวกกว่า เพราะว่าใช้แค่เพียงโทรศัพท์มือถือท าการ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล 
QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ช่ือเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อความ แล้วแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้
โดยตรงทันที โดยท่ี QR Code  ส าหรับการประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจุดประสงค์คือให้ผู้อ่านสามารถสแกน ดูข้อมูล
ต่างๆ ท่ีถูกสร้างไว้ในบาร์โค้ดเป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลขึ้นมา ในการวิจัยครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยเลือกใช้ภาษาโปรแกรมมิ่ง 
ภาษา C# ในการพัฒนาระบบ ซึ่งท างานเป็น Web page และใช้งานคู่กับ Library QRCodeGenerator ท่ีเป็น
เวอร์ช่ันฟรีส าหรับนักพัฒนา น าไปต่อยอดพัฒนาระบบต่อ และจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 

2.4  ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย 
1) ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบท่ีสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ท้ังหมดในระบบ 
2) ผู้ใช้งานระบบท่ีเป็นสมาชิก หมายถึง ผู้ท่ีใช้งานท่ีสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลกลุ่ม/ห้างหุ้นส่วน/

วิสาหกิจ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า, ข้อมูลคิวอาร์โค้ด ได้เท่านั้น 
3) ผู้ใช้งานระบบท่ัวไป หมายถึง ผู้ใช้งานท่ีสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลคิวอาร์โค้ด ได้เท่านั้น 

 2.5  การออกแบบระบบ 
  1) แผนผังบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนผังบริบท (Context Diagram) 
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2)  แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นแผนผังท่ีใช้แสดงการไหลของข้อมูลในระบบ
ระหว่างกระบวนการต่างๆ จากแผนผังบริษัท แผนผังกระแสข้อมูลระดับท่ี 0 แสดงให้เห็นการไหลของข้อมูลใน
ระบบไหลผ่านกระบวนการท างานหลักๆ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 แผนผังกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram) 
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3)  การออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบ 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ีของฐานข้อมูล  

 
4)  ส่วนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบ 

 

  

 

   
 

ภาพที่ 6 แสดงส่วนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
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ภาพที่ 7 แสดงส่วนการสร้างคิวอาร์โค้ด  
 

 
 

ภาพที่ 8 ส่วนแสดงผลตามช่องทางการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
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 2.6  การเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือและวิธีการ ในการศึกษาครั้งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดย
เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคิร์ท 
(Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 อันดับ  ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย และระดับ 1 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และเกณฑ์
การแปลความหมายของข้อมูลใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ ค่าเฉล่ียระดับ 5.00-4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด, ค่าเฉล่ียระดับ 4.49-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก, ค่าเฉล่ียระดับ 3.49-2.50  หมายถึง  ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง, ค่าเฉล่ียระดับ 2.49-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย, ค่าเฉล่ียระดับ 1.49-0.00  
หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  สถิติท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ คือ การหาค่าเฉล่ีย 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 

 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.63 และเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ โดยเป็นกลุ่มของตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 
รองลงมาเป็นกลุ่มพนักงานประจ าสหกรณ์/เทศบาล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 กลุ่มท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และกลุ่มอื่นๆ  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 โดยผู้ตอบแบบประเมินมี
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.81 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินการใช้งานระบบ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ 
1. ระบบมีความทันสมัย/น่าสนใจ 

4.27 มาก 

2. รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน 3.91 มาก 
3. การจัดหมวดหมู่เมนูต่างๆ ของระบบ 3.73 มาก 
4. ความซับซ้อนของระบบ 3.68 มาก 
5. รูปแบบการแสดงผลรายงานมีความชัดเจน สมบูรณ์ 3.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบระบบ 3.91 มาก 
ความพึงพอใจด้านฟังก์ชั่นของระบบ 
6. ระบบป้องกันข้อผิดพลาด/แจ้งเตือน 

3.55 มาก 

7. ความเร็วในการประมวลผลของระบบ 3.82 มาก 
8. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์/รายงาน 3.86 มาก 
9. การรักษาความปลอดภัยของระบบ 3.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านฟังก์ชั่นของระบบ 3.80 มาก 
ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ 
10. ความสะดวกในการจัดการกับข้อมูล (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/
ค้นหาข้อมูล) 

3.82 มาก 

11. ความเหมาะสมของข้อความท่ีใช้อธิบาย 3.91 มาก 
12. การวางต าแหน่งของเครื่องมือต่างๆ สอดคล้องกับการใช้
งาน 

4.00 มาก 

13. คู่มือประกอบการใช้งานเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ทันที 4.05 มาก 
14. ระบบมีความครอบคลุมกับการใช้งานจริง 4.09 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งานระบบ 3.97 มาก 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 3.90 มาก 
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ผลการประเมินระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย พบว่าความ           
พึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉล่ีย 3.90 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 ซึ่งหมายถึงระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์มาก และลักษณะการใช้งานท่ีมีความพึงพอใจมาก แสดงว่าระบบช่วยจัดการใน
การน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ QR Code ได้เป็นอย่างดี  

 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย พบว่ามีการออกแบบ
ระบบ และพัฒนาฟังก์ช่ันของระบบรวมถึงการพัฒนารูปแบบการใช้งานท่ีมีความเหมาะสมกับระบบท่ีน าไปใช้ใน
การด าเนินงานการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการศึกษา
รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ อย่างแท้จริงก่อนท่ีจะท าการออกแบบและพัฒนา
ระบบ รวมท้ังได้มีการทดสอบระบบให้ครอบคลุมทุกฟังก์ช่ันการท างานเพื่อให้ระบบสามารถรองรับกับการใช้งานจริง   
 ในด้านการประเมินผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบว่าระบบมีความครอบคลุมความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่าย และมีความถูกต้องในการประมวลผลและการแสดงผล
ของระบบการพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย ดังนั้นผลจากการศึกษา
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ พบว่ามีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย ท่ีได้ท าการพัฒนาขึ้น ซึ่งปัญหาในการพัฒนาระบบอยู่ในขั้นตอนของ
การเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์มีความยุ่งยาก เนื่องจากความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยในอนาคตควรมีการพัฒนา
ระบบให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ทีมีความหลากหลายมากขึ้นและควรมีการ
เช่ือมต่อระบบอื่นๆ เช่น ระบบการซื้อขาย หรือ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และสามารถน ามาวางแผนงานได้ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์นครเชียงราย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องการให้บริการของทางสหกรณ์ และได้ทดลองใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึ้น รวมไปถึงการประเมินผลการวิจัย
ในครั้งนี้ 
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มหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 2561. หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP).[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
http://phichit.cdd.go.th/services/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0
%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%
E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9
5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91 .(วันท่ีค้นข้อมูล 30 กรกฎาคม 2561). 

อ อ ฟ ฟิ ศ แ ม น เ น อ ร์  2558. ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ร หั ส คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด .  [อ อ น ไ ล น์ ]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 
https://officemanner.com/2014/07/23/qr-code-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD 
%E0%B8%AD %E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/. (วันท่ีค้นข้อมูล 1 มิถุนายน 2561). 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/
https://officemanner.com/2014/07/23/qr-code-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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แนวทางการเตรยีมต้นฉบบับทความวจิัย/บทความวชิาการ 
วารสารวชิาการนอร์ทเทิร์น 

 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความท่ี
ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนร้จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

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

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

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

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางท่ีมีการศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ท้ังทางกว้าว และทางลึกอย่างทันสมัย โดย
ให้ข้อพิพากษ์ท่ีช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ช่ือเรื่อง   ควรส้ันกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 ช่ือผู้เขียน  พิมพ์ช่ือโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท์ โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

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

 ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาอังกฤษ บทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 

 บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญท่ีท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง   กรณีบทความท่ีเป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาท่ีเข้าใจง่าย  
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

 วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 สรุปผลการวิจัย  อธิบายส่ิงท่ีได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผล  อธิบายถึงผลท่ีได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 
    หรือไม่ ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบ 
    การอธิบาย 

 ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาท่ีพบในการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ท่ีก าหนด  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีท่ีผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรช่ือผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี) เลขหน้าบทความ.  
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีท่ีวิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ช่ือสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ช่ือมหาวิทยาลัย. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ชื่อเร่ือง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้ความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 
   (Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
   กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
   (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
2. ผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
    ข้อความท่ีอ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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3. ปีท่ีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีท่ีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีท่ีพิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับท่ีกันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าท่ีอ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ 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 ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  3.2 ช่ือ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 

  3.3 สถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 

  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง

รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย  ความยาวไม่เกิน  400 ตัวอักษร 

  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นค า

สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 

  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย) 

  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับช่ือเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 

  3.8 เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็น

งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ 

  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ

ชัดเจน 

  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลท่ีค้นพบ โดย

ล าดับตามหัวข้อท่ีศึกษา 
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  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายส่ิงท่ีได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 

  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าท่ีปรากฏ               

ในบทความ 

 ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม  ( Full Paper) ได้ท่ี 

www.northern.ac.th 

 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขท่ี 

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

7481 email : research.northern@gmail.com  
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