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วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 

“วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” 
 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง 
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 
 

บรรณาธิการ 

ดร.สิรินี  วองวิไลรัตนแ 
หัวหนาฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

กองบรรณาธิการบริหาร 

    อาจารยแวลัยลักษณแ   พันธุรี 
    อาจารยแพรรณทิมา   วรรณสุทธิ์ 
    อาจารยแนทีกานตแ  คงอวน 
    นางสาวศศิวรรณ  สงตาย 
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รายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ประเมินบทความ (Peer Review) 

 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี  มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา 
 รองศาสตราจารยแ ดร.เสาวลักษณแ โกศลกิตติอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 รองศาสตราจารยแ ดร.ยุภาพร ยุภาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองศาสตราจารยแ ดร.สําเร็จ  ยุรชัย  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลยแสม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัช  กนกเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
 ผูชวยศาสตรจารยแ ดร.กัญฐณา ดิษฐแแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อลดา  ติยะบุตร วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์  พุ่มพูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 ดร.เปรมจิต   มอรแซิง  วิทยาลัยชุมชนตาก 
 ดร.นันทวัน   เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ดร.พว.ขวัญสุมาณา   พิณราช  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 ดร.พัฒนา    นาคทอง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง 
 ดร.จักรกฤษณ์   เคลือบวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
 ดร.สิริน ี    วองวิไลรัตนแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 ดร.กันตภณ   หลอดโสภา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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สารจาก  นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ 
 

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนอรแทเทิรแนที่จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งที่ 3             
“วิจัยเพิ่มมูลคา พัฒนาเศรษฐกิจ” ประจําปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่  26 พฤษภาคม 2560  เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นสถาบันสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถมารับใชสังคม โดยสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลัก 4 หลัก ไดแก การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจดานการวิจัย ถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการถายทอด
องคแความรูใหบัณฑิตเพื่อนําไปสูการเผยแพรใหเป็นที่ประจักษแ สามารถสรางและพัฒนาเป็นองคแความรูใหมเพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืนตอไป  ดังนั้นการที่วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้ถือเป็นเรื่อง
ที่ดี ในการสรางเวทีในการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ งานวิจัย ใหกับ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรแตางๆ หวังวาผูเขารวมงานในครั้งนี้ จะไดรับประโยชนแจากงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ณ วิทยาลัยนอรแทเทิรแนเพื่อนําความรู ประสบการณแที่ ไดรับไปพัฒนาตอยอดดานงานวิจัย เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจไทยสืบไป  
 
 
 
 
               ( นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ ) 
          นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดตาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารจาก ดร.ไตรรัตน๑   ยืนยง 
 

ในนามของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ขอตอนรับทุกทานท่ีมารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรแทเทิรแนวิจัย” ครั้งที่ 3              
“วิจัยเพิ่มมูลคา พัฒนาเศรษฐกิจ” ประจําปีการศึกษา 2559  ดวยความยินดียิ่ง   

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒนแในปใจจุบันท่ีเปน็โลกไรพรมแดนและการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนอันสงผล
ใหการแขงขันกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทางการศึกษาที่มีการแขงขันกันสูงขึ้น จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ตองเรง
พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ดังนั้นการวิจัยถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่ภาครัฐ
และเอกชนตองใหความสําคัญในการสนับสนุนใหอาจารยแ บุคลากร นักศึกษา มีการคนควาทําการวิจัย เผยแพรผลงานวิจัย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อสรางองคแความรูใหมอยางตอเนื่อง วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจึงไดจัดงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการใหนักวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงถึงความกาวหนาของงานวิจัย โดยมีการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรแ  ที่ครอบคลุมผลงานวิจัยสาขาสังคมศาสตรแ  สาขา
มนุษยศาสตรแ  สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรแ  สาขาวิทยาศาสตรแสุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

- ขอขอบพระคุณ นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ  นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดตาก ที่ใหเกียรติมาเป็นประธาน            
เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ สุกิจจา  จันทะชุม รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และขอบพระคุณ                    
นายอนุสรณแ  แสงพุต รองประธานหอการคา จังหวัดตากตาก ที่ใหเกียรติรวมเสวนาทางการวิชาการ เรื่อง “อยูอยางไรในยุค
เศรษฐกิจไทย 4.0” 

- ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเนื่องจากการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติฯ ทุกทาน 
 - ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่รวมเป็นเครือขายจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูเขารวมประชุม ผูสนใจ ขอขอบคุณหนวยงานทุกทานที่ใหการสนับสนุน 
ขอขอบคุณคณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทํางานทุกสวนและผูเกี่ยวของที่ชวยให การประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 
 
 

 
 

(ผ๎ูชํวยศาสตราจารย๑พิเศษ ดร.ไตรรัตน๑   ยืนยง) 
                                                                                        อธิการบดีวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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รายนามผู๎ทรงคุณวุฒิประจ าห๎องน าเสนอผลงาน 

กลํุม ห๎อง ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
สังคมศาสตรแ อ201 ดร.เปรมจิต  มอรแซิง 

ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ 
มนุษยศาสตรแ อ202 ดร.วรลักษณแ  ลลิตศศิวิมล 

ดร.นลธวชั  ยุทธวงศแ 
อ205 ผูชวยศาสตรจารยแ ดร.อาทิตยแ  ฉัตรชัยพลรัตนแ 

ดร.ชีวิน  ออนละออ 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรแ อ206 ดร.รัตนา  สิทธิอวม 

ดร.กันตภณ  หลอดโสภา 
วิทยาศาสตรแสุขภาพ อ208 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ธนัช  กนกเทศ 

ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย 
อ213 ดร.ภญ.ธีรยา  วรปาณิ 

ดร.พว.ขวัญสุมาณา  พิณราช 
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี อ211 รองศาสตราจารยแสฤษณแ  พรมสายใจ 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อภิศักดิ์  ขันแกวหลา 
อ212 รองศาสตราจารยแ ดร.ไพโรจนแ  เนียมนาค 

ดร.จตุรงคแ  แปูนพงษแ 
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รายช่ือผลงานวิจัยน าเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 

หัวเร่ือง : Social Sciences  (สังคมศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560 
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 

 

 
ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

SC-01 
นุกูล ช้ินฟใก และคณะ คุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ                                                  

ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศกึษาจังหวัดสงขลา 
1 

SC-02 
นายสมภพ  ผลเิจรญิผล ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับภาพเครื่องแขวนท่ีวัดจันทาราม

วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
8 

SC-03 
จีรภัทรแ  รตันชมภ ู
ณรงคแศักดิ์  หนสูอน 

ปใจจัยที่มีผลตอปใญหาการดื่มสุราของผูขับข่ีรถจักรยานยนตแ
รับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

13 

SC-04 
ศุภิศา พุมเดช 
ชิดชนก ชะโนรับ 
วิจิตรา สนิท 

การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจการมสีวนรวมของคนใน
ชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

19 

SC-05 
ธัชพงษแ วงษแเหรียญทอง การฟูองซ้ําคดีอาญา ศึกษากรณตีามพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ พ.ศ. 2542 

27 

SC-06 กรรณิกา สุขงาม และคณะ การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวธิีเรียนรูแบบกรณีศึกษา 33 

SC-07 
วายุภักษแ  ทาบุญมา พระราชบัญญัตริับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 : 

ศึกษาเฉพาะกรณีการจํากัดความรบัผิดในสญัญารับขนทาง
อากาศระหวางประเทศ 

41 

SC-08 ณัฐดนัย  แกวโพนงาม 
 

ปใญหาหนี้นอกระบบ : กรณศีึกษา บานหวยชัน ตําบลนาฝาย 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวดัชัยภูม ิ

48 

SC-09 ดร.สันติศักดิ์ กองสุทธ์ิใจ ปใจจัยสําคญัที่มผีลตอการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดย
การบริหารทองถิ่นพิเศษในรูปแบบนครแมสอด 

52 

SC-10 โฆษิต ไชยประสิทธ์ิ การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดเชียงใหม 57 

SC-11 
วรรณวิษา เพ็ชรนาจักร  
สมทิพยแ ดานธีรวนิชยแ  
พนาลี ชีวกิดาการ 

ลักษณะสภาพปใญหาจากการบังคบัใชกฎกระทรวง ดานการ
เก็บและรายงานขอมลูการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสุราษฎรแธาน ี

65 

SC-12 สุวภา บุญอไุร  และคณะ การเรยีนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียน
เตี้ยอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

70 

SC-13 
จําเนียร  สุวรรณชาติ   
และคณะ 

การสรางความเขมแข็งชุมชน : วิธีการสรางทฤษฎีจากขอมูล
บานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบรูณแ  
จังหวัดสระแกว 

76 

SC-14 ลิขิต จันทรแแกว และคณะ การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยา
สําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา 

83 
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หัวเร่ือง : Humanities  (มนุษยศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HU-01 
ณัฐชยา  นาควิสุทธิ ์
สายฝน  วิบูลรังสรรคแ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรยีนรูแบบ  SSCS  เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

89 

HU-02 
ดาวอทุัย  ไชยพรม 
สายฝน  วิบูลรังสรรคแ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจ 
โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

94 

HU-03 
เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณแ รูปแบบการพฒันาครูเพือ่สรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชพี 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
99 

HU-04 
สุภารัตนแ ออนกอน  
และคณะ 

การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชวิธเีรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
105 

HU-05 
สมศักดิ์ เพ็ชรัตนแ 
รศ.ดร.ชาตรี ฝุายคําตา 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา 

การศึกษาแนวคิดคลาดเคล่ือนในวิชาฟสิิกสแระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
111 

HU-06 
อุบล แควนไทยสงคแ  
และคณะ 

การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชวิธกีารเรียนรูแบบยอนกลับ 
117 

HU-07 
พัชราภรณแ  สาสขุ   
นิลมณี  พิทักษแ 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการ
เรียนรูแบบ 4MAT รายวิชา ส31101 หนาที่พลเมือง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

123 

HU-08 
ไทยโรจนแ  พวงมณี   
ยุพดี  ชินพีระเสถียร   
รวิภัค  ปรีชากุลดํารง 

การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวดัศรีสัตตนาค  บานกางปลา ตําบล
ชัยพฤกษแ อําเภอเมอืง จังหวัดเลย 128 

HU-09 
วรัชญา  สมศรี การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
134 

HU-10 
ไกรทิพยแ  มูลสา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตาํบล

แมกุ อาํเภอแมสอด จังหวัดตาก 
140 

HU-11 รัชนียแ  ทินอย 
สมชาย  อังสุโชติเมธ ี

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด  
จังหวัดตาก 

145 

HU-12 ลลิตา  โพภา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้ง
วิทยาคม  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 1 

149 

HU-13 
ทัศนียแ  ศรีจันทรแ 
ธิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 

154 

HU-14 เบญจมาศ  ผิวขาว 
สมชาย  อังสุโชติเมธ ี

การบริหารหลักสูตรอาชพีพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง  (ธรรมศาสตรแ
อาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

158 
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ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HU-15 
สุภัทรา  เนยีมวิจิตร 
สุรพงษแ  แสงสีมุข 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรยีน
หนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

163 

HU-16 
มัญฑิตา  จันทรแอุทัย การบริหารจัดการหองสมดุของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
167 

HU-17 
สมฤดี  คนเที่ยง 
นลธวัช  ยุทธวงศแ 

การดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

171 

HU-18 
อชิรญา  นพวงศแคีรี การบริหารงานสหกรณแในโรงเรยีนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสาํนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
175 

HU-19 
เยาวลักษณแ  ตาส ี
สุเนตร ทองคําพงษแ 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

179 

HU-20 
กัณฐิกา  ยาโนยะ การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต  2 
183 

HU-21 
ชุลีพร  เหวาโต การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรยีนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอ

เมืองตาก  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
188 

HU-22 
นัทธแหทัย  เสมบาง การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
192 

HU-23 
ปิยธิดา  พิลึก 
สมชาย  อังสุโชติเมธ ี

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรยีนในการจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่สูงโรงเรียนบานศรีครีีรักษแ  สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

196 

HU-24 
แสงระวี  ตุยวงศแ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเตม็ศึกษาโรงเรียน

หนองเสือพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

200 

HU-25 
จุรีภรณแ  นําศิรโิยธิน การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรยีนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสาํนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 
205 

HU-26 
จินดา  กรกชจินดา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
210 

HU-27 
ดารณุี  มานะตา การพัฒนาการปฏบิัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ  4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
215 

HU-28 
วันทนียแ  จันขัน การบริหารการเรียนรวมของโรงเรยีนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
220 

 

 

 

 

หัวเร่ือง : Humanities  (มนุษยศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  
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หัวเร่ือง : Business and Economics  (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

BA-01 
วีระศักดิ์ แกวทรัพยแ 
ประวิทยแ ทองไชย 

สวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวตอการชมการ
แขงขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดนาน 

224 

BA-02 ชินพันธแ  โรจนไพบูลยแ การบริโภคบนพื้นฐานความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจ 231 

BA-03 
รัชนียแ  วายุบุตร การเพิ่มมลูคาเครื่องขยายเสียงสาํหรับธุรกิจครอบครัวโดยใช 

BCG MATRIX และCOST/BENEFIT ANALYSIS 
235 

BA-04 
ณัฐยา สักเสด็ 
ณัฐนรี ทองดีพันธแ 
ปใญจพร ศรีชนาพันธแ 

การวิเคราะหแขอมลูเพื่อตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกว
โปุงขาม บานนาบานไร อําเภอเถนิ จังหวัดลําปาง 244 

BA-05 
พวงทอง วังราษฎรแ 
ณัฐยา สักเสด็ 

การศึกษาระบบบัญชีที่เหมาะสมสาํหรับการเลี้ยงปลาใน
กระชัง กรณีศึกษา KC FISHERY 2002 

248 

BA-06 
พงศแศิริ  คําขันแกว การวิเคราะหแปใจจยัเชิงสํารวจ: การประยุกตแใชในการศึกษา

คุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคา 
253 

BA-07 
ธีรวัฒนแ   กับปา 
วิยะดา  วรานนทแวนิช 

ความเสีย่งดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 

260 

BA-08 
มะลิวรรณ  ทองออน 
กิตตินันตแ  พิศสุวรรณ 

การศึกษาความสัมพันธแของการจายคาตอบแทนกรรมการ
ผูบริหารกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนตลาด
หลักทรัพยแ(MAI) 

265 

BA-09 
ณัฐนรี ทองดีพันธแ 
ณัฐยา สักเสด็ 
พวงทอง วังราษฎรแ 

ตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว 
อําเภอหางฉัตร จังหวดัลําปาง 274 

BA-10 
เตชะธร สุขชัยศร ี
อนันตแ ธรรมชาลยั 

ปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจดัการของบริษัทรับเหมาชวง
งานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 

279 
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หัวเร่ือง : Health Sciences (วิทยาศาสตร๑สุขภาพ) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HS-01 
ชอผกา ผลทิพยแ 
ศันสนียแ เมฆรุงเรืองวงศแ 

ปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสรมิสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณโุลก 

283 

HS-02 
อรวรรณ  กีรตสิิโรจนแ ระบาดวิทยาของเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
288 

HS-03 
นนทนันตแ  เผาภรู ี
รศ. ดร.ไพบูลยแ  ศรีชัยสวสัดิ ์

ผลของการฝึกแบบเชิงซอนท่ีมีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร 
293 

HS-04 
นคร  แสงทอง 
แอน  มหาคีตะ 
ไพญาดา  สังขแทอง 

การสรางแบบทดสอบทักษะยมินาสติกสาํหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 

298 

HS-05 
ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อํ่า ปใจจัยบริหารและกระบวนการบรหิารที่มีความสัมพันธแกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย 

303 

HS-06 
วิฐ ีผนึกด ี
แอน  มหาคีตะ 

การสรางแบบทดสอบทักษะฟุตซอลสําหรับนักเรยีนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

310 

HS-07 
ดวงตะวัน  เทพวัง และคณะ ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลบานสวน อําเภอ
เมอืง จังหวัดสุโขทัย 

316 

HS-08 
อนุศักดิ์ เพชรัตนแ 
อรวรรณ กีรตสิิโรจนแ 

ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุในเด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร 

321 

HS-09 
กัมปนาท คําสุข และคณะ การศึกษาภาวะโภชนาการของเดก็นักเรียนในโรงเรียนบานหนอง

หมาก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา 
326 
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หัวเร่ือง : Health Sciences (วิทยาศาสตร๑สุขภาพ) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HS-10 
เยาฮา แซหวา และคณะ 
 

ผลของโปรแกรมเสรมิสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

330 

HS-11 
รังสิริ ตรงสกุล 
และคณะ 

การตรวจวดัระดับ Regulatory T-cell ในกลุมผูปุวยมะเร็งไต
ชนิด renal cell carcinoma ดวยเทคนิคโฟลไซโตเมทร ี

335 

HS-12 
คิรินภา มณีแดง 
พรพงษแ สุทธิรักษแ 
วีระศักดิ์ คงฤทธิ ์

การจัดการน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดในพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลวังไผอําเภอเมือง จงัหวัดชุมพร 341 

HS-13 
กมล วิเศษงามปกรณแ 
วัชรี ศรีทอง 

ปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอาย ุ
ตําบลไผทาโพ อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

347 

HS-14 
ธนัญญา สุทธวงคแ   
วธู พรหมพิทยารัตนแ 

การเขาถึงเครื่องดืม่แอลกอฮอลแของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดสุโขทัย   

352 

HS-15 
ณัฐชยา  พวงทอง 
ธนัช  กนกเทศ 

ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดภาค
กลาง ประเทศไทย 

357 

HS-16 
ดุษฎี  หมื่นหอ 
วงศแพันธแ ลิมปเสนียแ 
มัทนา  เภอเกลีย้ง 

การประเมินความเสีย่งตอสุขภาพจากการสมัผสัฟอรแมลัดไีฮดแของ
คนงานในโรงงานผลติไมเอ็มดเีอฟ (MDF: Medium Density 
Fiberboard) 

362 

HS-17 

ดุษฎี  หมื่นหอ 
ปรัชญะพันธุแ  เพชรชวย 
อรอนงคแ  คงสวัสดิ ์

การประเมินความเสีย่งตอสุขภาพของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและ
อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ จากการสมัผัสตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียมในรานซอมขนาดเล็ก เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

367 
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หัวเร่ือง : Sciences and Technology  (วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

ST-01 
ณัฏชยานันตแ เกตุศรีศักดา 
และคณะ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรับ
การจัดการเรยีนรูแบบสะเต็มศึกษา 

372 

ST-02 
ชัยศิริ สุขสันติลาภ และคณะ การวิเคราะหแปใจจยัความตองการที่นําไปใชประโยชนแ

สําหรับธรุกิจใหบริการของการทําศัลยกรรมบนใบหนา 
377 

ST-03 
ชวลิต  วังตระกูล การเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง SQL และ

ฐานขอมูล NoSQLสําหรับองคแกรขนาดเล็ก 
382 

ST-04 
รุง หมูลอม 
ดนัย กฤตยาเกยีรณ 

แอพพลิเคชันโภชนาการอาหาร 
388 

ST-05 
รุง หมูลอม 
อติคุณ เถื่อนเครือวัลยแ 

แอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟูาภายในอาคาร 
391 

ST-06 ไตรภพ มอญขันธแ 
ประกิจ สมทา 

ขาวฟุางมียีนความหอมเพียงยีนเดยีวใชหรือไม ? 
394 

ST-07 อรนุช เขตสูงเนิน 
พรรัตนแ ศรสีวัสดิ ์

การตรวจวดัปรมิาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทย 
ในภาคเหนือตอนลาง 

399 

ST-08 
ดร.สุรชัย  อํานวยพรเลิศ 
ณัฐวุฒิ  ไกลถิ่น 
ศักดิ์ชัย  ไชยอะทะ 

ผลของการเสรมิลวดตาขายตามแนวปูนกอที่มีผลตอ
พฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 404 

ST-09 
เสาวลักษณแ  เสตะพันธแ 
พสิษฐแ  ทรายงาน 
ชัยรัตนแ   หงสแทอง 

การออกแบบและสรางเครื่องอัดขีเ้ลื่อย 
411 

ST-10 วัชรพงษแ  มั่นคง และคณะ เครื่องปใ้นเมด็ปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ 416 
ST-11 คชาทัช ปิตธินพงษแ และคณะ การออกแบบและสรางเครื่องเหลากานมะพราว 421 

ST-12 
ฐาปกรณแ   กระจางศรี  
ประภาศร ขําโพธิ ์
ชัยรัตนแ   หงษแทอง 

พัฒนาเครื่องผาจาวตาลโตนด 
426 

ST-13 
วาท่ีรอยตรีหญิงจริยา  สิงหะ กิจกรรมในรอบวันและการกินอาหารของลิงไอเง๊ียะ 

(Macaca assamensis) ในอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

432 
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หัวเร่ือง : Sciences and Technology  (วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

ST-14 
ปกาศิต ฮงทอง และคณะ ขอผิดพลาดและการวิเคราะหแสาเหตุ การแกไขและแนวทางการ

ปูองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นของงานสถาปใตยกรรมกับโครงการ 
บานจัดสรร 

438 

ST-15 
ปกาศิต ฮงทอง และคณะ การหาตัวแปรที่มีผลตอความสําเรจ็ของโครงการสถาปใตยกรรม

ตกแตงภายในโดยวิธีวิเคราะหแแบบฟอลแททรี 
446 

ST-16 
ปกาศิต ฮงทอง และคณะ แนวทางเพื่อควบคุมการสญูเสียปริมาณวัสดุกอสรางโดยวิธี  

Earned Value Analysis 
449 

ST-17 
ภัสกร  ไครมวง 
ภาคภูมิ  ทางส ี

การทดลองวัดคาทางไฟฟูา โดยรบัสงขอมูลแบบไรสาย  
แสดงผลผานเว็บบราวเซอรแ 

454 

ST-18 ณัฐสรุางคแ ยะสูงเนิน การเปรยีบเทียบตัวแบบอัตรามรณะ เพื่อพยากรณแอัตรามรณะไทย 459 

ST-19 ฟาฎีละหแ  ยือโร฿ะ 
สุชาติ เชิงทอง 

การประยุกตแใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตรแเพื่อประเมินพื้นที่โอกาส
เกิดดินถลมบรเิวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

465 

ST-20 
เติมศักดิ์  เอี่ยนเหล็ง 
สมทิพยแ ดานธีรวนิชยแ  
พนาลี ชีวกิดาการ 

ลักษณะการดําเนินการของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัด 
สุราษฎรแธานีในการปรับตัวตอเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่าํ 471 

ST-21 
ณัฐดนยแ  พรรณเุจรญิวงษแ   
วิทวัส  ผาคํา   
ฉัตรชัย  เบญจปยิะพร 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานปใ้มน้ําเย็นโดยการปรับอัตรา
การไหลน้ําเย็นตามโหลดของการใชงานท่ีเครื่องทํานํ้าเย็น 476 

ST-22 
วิทวัส  ผาคํา  
ณัฐดนยแ  พรรณเุจรญิวงษแ   
ฉัตรชัย  เบญจปยิะพร 

การลดการใชพลังงานปใ้มน้ําเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแ 
โดยการติดตั้งอุปกรณแควบคุมความเร็วรอบมอเตอรแ 481 

ST-23 
มัทวัน ศุภกําเนิด  
ฉัตรชัย เบญจปิยะพร   
ณฐัดนยแ พรรณเุจรญิวงษแ 

การวางแผนการระบายน้ําเพื่อผลติไฟฟูาอยางเหมาะสม 
 เขื่อนอุบลรัตนแ 485 

ST-24 
ณัฐดนยแ  พรรณเุจรญิวงษแ 
วิทวัส  ผาคํา 
ฉัตรชัย  เบญจปยิะพร 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานปใ้มน้ําเย็น 
โดยการปรับอัตราการไหลน้ําเย็นตามโหลดของ 
การใชงานท่ีเครื่องเปุาลมเย็น 

489 

ST-25 
รินรดา ยะสูงเนิน 
อโนทัย ชลชาติภิญโญ 

การศึกษาฐานการใชงานโซเชียลมเีดีย (Social Media Platform) 
ที่เหมาะสมสําหรับความตองการทีแ่ตกตางกันในการตลาดออนไลนแ
เสื้อผาสตร ี

493 

ST-26 
วรทยแ วรางกูร    
อภิชาต อาจนาเสยีว    
สุธา ลอยเดือนฉาย 

การเพิม่ประสิทธิภาพเซลลแแสงอาทิตยแโดยการลดอุณหภูมิ 
ใตแผงดวยน้ําหลอเย็น 502 
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รายช่ือผลงานวิจัยน าเสนอรูปแบบโปสเตอร๑ (Poster Presentation) 
 

หัวเร่ือง : Social Sciences  (สังคมศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560 
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 

 

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

SC-01 
เนตินัยนแ ศรีทน ปใญหาการบังคับใชกฎหมายวาดวยการประกันสังคม: 

 ศึกษาเฉพาะกรณีผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
507 

SC-02 
นันทิพยแ  หาสิน 
ฉัตรดาว  ไชยหลอ 

การศึกษากระบวนการสกัดสีธรรมชาติจากพืช เพื่องานมัดยอม 
513 

SC-03 
ณัฐปรายแ ชัยสินคุณานนตแ การพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่เขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน 
517 

SC-04 วิทญัโู ขาํชัยภูม ิ การเมืองภาคประชาชน : การเคลื่อนไหวของประชาชนจังหวัดชัยภูม ิ 522 

SC-05 
จันทิรา บุรีวงศแ 
รศ.ดร. ปกรณแ สุวานิช 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในพืน้ที่ทางประวัติศาสตรแ 
ยานบางลําพู กรุงเทพมหานคร 

526 

SC-06 
คุณัญญาฐแ  คงนาวัง 
คัทลียา นาวิเศษ 
นุชจรียแ มวงอยู 

ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวทิยาลัย ของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 

532 

SC-07 
กาบแกว ปใญญาไทย  
สุข  บุปผา   
พีรพล  สิมมา 

การจัดการแรงงานขามชาติสญัชาตเิมียนมาในจังหวัดตาก 
537 

SC-08 
ดิเรก  ถึงฝใ่ง  
กาบแกว ปใญญาไทย  
พีรพล  สิมมา 

ยุทธศาสตรแการพฒันาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียน
ตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตาํรวจ 542 

SC-09 
เอกอนันตแ ณ เชียงใหม 
กาบแกว ปใญญาไทย   

สภาพการพัฒนาบุคลากรในศูนยแเครือขายหนองตากยา สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

550 

SC-10 
วัชรพล  จิตตอาภาวงศแ 
กาบแกว ปใญญาไทย 
พีรพล  สิมมา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จังหวัดกาญจนบุรี 555 

SC-11 

กาบแกว ปใญญาไทย  
สุข  บุปผา 
สามารถ  อาจอนงคแ 
พีรพล สิมมา 
นวภัทร  โตสุวรรณแ 

การมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก 

560 

SC-12 
กาบแกว  ปใญญาไทย  
สุข  บุปผา  
พีรพล  สิมมา 

การนําหลกัธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปราม 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 569 

SC-13 ดร.สมชาติ   วงศแธราธร การกาํหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน 577 
SC-14 ดร.ณรงคแ  ระฆังทอง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย 581 
SC-15 พีรพล  สิมมา การเขาสูอาชพีและการปรับตัวของหญิงขายบริการทางเพศจังหวัดตาก 588 
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หัวเร่ือง : Humanities  (มนุษยศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

  

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HU-01 
รุงทิพยแ  สิงหแสุติน 

สมคิด  พรมจุย 

วรรณแดี  แสงประทีปทอง 

การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 
เขต 2 

593 

HU-02 
ชนิดา  ทินา ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และ

CIRC สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
599 

HU-03 

อานนทแ วงษแมณ ี
คัทลียา  ปใญญาอูด 

การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ
ประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

605 

HU-04 
สุภาภรณแ  บัวจันทรแ แนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรยีน

ขนาดเล็กในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 

612 

HU-05 
นภสินี นิลพันธแ    
ณัฐวดี รังสยิานนทแ 

การพัฒนาการเรียนไวยากรณแภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือ กรณีศึกษา : นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

619 

HU-06 
นลธวัช  ยุทธวงศแ  
และคณะ 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพื้นท่ีสูง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

623 

HU-07 
ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแ  
ทิพยแวัลยแ  พวกยะ 

สภาพองคแกรแหงการเรียนรูของ ศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3 

631 

HU-08 
พวงพิศ  เรืองศิริกุล ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับ

ปฐมวัย  โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 1-2 

635 

HU-09 
สวัสดิ์  ลุสุข   
ชอลดา  ติยะบตุร   
วลัยลักษณแ  พันธุร ี

ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

639 
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ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HU-10 
ไพรินทรแ  บุหลัน ความตองการบณัฑิตครูปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูประกอบการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 

645 

HU-11 
ไพรินทรแ  บุหลัน การพัฒนาสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย จากภูมิปใญญาทองถิ่น

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1-2 

649 

HU-12 
สวัสดิ์ ลุสุข    
สุข บุบผา 
อธิพันธแ วิไลลักษณแ 

ความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

653 

HU-13 
ภาสกร  อินทรารุน   
ประกาศิต  โสภณจรัสกลุ 

ถนนคนเดิน: แหลงสถานท่ีทองเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 660 

HU-14 
พรพิมล  อรณุสริิรัตนแ ทองถิ่นไทยกับการทองเที่ยวภายใตพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย 
664 

HU-15 
ดุษฎี  มุกดาออน  
ประกาศิต   โสภณจรสักุล 

สปาไทยในอาเซียน 
668 

HU-16 
จงจิต เคาสมิ การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคแของเดก็ปฐมวัย 
671 

HU-17 
เงินยวง  ศุภวุฒ ิ รายงานการถอดบทเรียนเรื่อง กระบวนการพัฒนาผูประเมิน

ภายนอกโดยใชระบบพ่ีเลี้ยง และการใหคําปรึกษา (Mentoring 
System) ที่มีประสิทธิภาพ 

678 

HU-18 
ดร.ศศริดา  แพงไทย   
ดร.สมใจ  มณีวงษแ 

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
683 

HU-19 
แสงเดือน  คงนาวัง การพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนาวิทยาศาสตรแช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชกระบวนการพัฒนา 5ขั้น 
688 
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ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

BA-01 
ณิชากร นิดคง 
ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคณุูปการ 
รศ.ดร.ศิษฏแธวัช มั่นเศรษฐวิทยแ 

การจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจ
โรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา 695 

BA-02 
สินีนาฏ วงคแเทียนชัย และคณะ 
 

การศึกษาการบญัชีตามความรับผดิชอบตอสังคมของ
ผูประกอบการภาคอตุสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

700 

BA-03 กัญฐณา ดิษฐแแกว และคณะ การศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแของกลุมรักษแศิลปดินไทย 705 

BA-04 
น้ําฝน  คงสกุล และคณะ ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝาูยทอมือ ตําบลหนองหลวง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  

710 

BA-05 
น้ําฝน  คงสกุล และคณะ ปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบญัชีวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูท่ี 1 
ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

716 

BA-06 
ซัยนุบดิน  จินตรา ความสัมพันธแระหวางความสามารถในการทํากําไรกับอัตรา

ผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนของบริษัทหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 

722 

BA-07 
ดร.รตันา  สิทธิอวม การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝกึปฏิบัติวิชาการบญัชีข้ันตน 1 

เรื่อง รายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

729 

BA-08 
สุดใจ  พรหมตรัง 
ดร.อุมาพร  เชิงเชาวแ 
รศ.ดร.ศิษฏแธวัช  มั่นเศรษฐวิทยแ 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มี
ตอการซื้อน้ําดืม่บรรจุขวดพลาสตกิในเขตเทศบาลนครยะลา 732 

BA-09 
ธนาภรณแ  ดําครุฑ 
เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัติ2 

คุณภาพการบริการ โรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯ
และปรมิณฑล 

739 

BA-10 
เบญจวรรณ เขียวขาว 

วรเชษฐแ อินทํามา 
ดร. มัลลิกา นาจันทอง 

รูปแบบการจดัการทองเที่ยวโดยชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุแ 743 

BA-11 
พิริยา  บุญประเทืองรัตนะ ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการออมที่สงผลตอความรูความ

เขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง 
จังหวัดราชบุร ี

748 

BA-12 

จักรินทรแ สารสวสัดิ ์
สุภาพร หินคาํ 
ดร.กิตติชัย เจรญิชัย 
อ.ณิชาภา พิมลศิร ิ

แนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุม
สตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

753 

 

 

 

 

หัวเร่ือง : Business and Economics  (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร๑) 
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ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  
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ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

BA-13 

กฤษณา กลาหาญ 
ผกามาศ ดอนบรรเทา 
ดร.กิตติชัย เจรญิชัย 
ผศ.ลักขณา ศิรจิําปา 

แนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุม
ขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

758 

BA-14 

นภัสนลักแ งวดชัย 
สุธิดา หาญชนะ 
ดร.กิตติชัย เจรญิชัย 
ผศ.รุงศักดิ์ วิลามาศ 

การพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูล
ศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

763 

BA-15 

นพรัช  พันโภคา 
ประภาศิลป  วันนอก 
ดร.กิตติชัย เจรญิชัย 
ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม 

การพัฒนาตราสินคาของของกลุมสตรีทอผาสหกรณแ 
บานเชียงเหียน ตําบลเขวาอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

769 

BA-16 
ณัฐชัย  อยูยืนนาน 
 เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต 

พฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

774 

BA-17 
วลัยลักษณแ  พันธุรี   
พรรณทมิา  วรรณสุทธ์ิ 

กลยุทธแการตลาดธรุกิจหอพัก ในเขตเทศบาลเมือง  
จังหวัดตาก 

779 

BA-18 
ณัฏฐแธนินทร  หอมเจรญิ 
พนารัตนแ  สิทธิประเสริฐ   
วลัยลักษณแ  พันธุร ี

ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับ
ธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก 784 

BA-19 
ปริยานุช  เอี่ยมสริิวงคแ กลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพล

ตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทยีบเทา 

790 

BA-20 
ณัชชา  ไชยวงคแ ความรูความสามารถของนักบัญชทีี่มีตอประสิทธิผลการ

ทํางานของนักบัญชี ในจังหวัดตาก 
795 

BA-21 
พนารัตนแ สิทธิประเสริฐ   
ณัชชา ไชยวงคแ   

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอการตดัสินใจ
เลือกสํานักงานใหบริการจดัทําบญัชี ในจังหวัดพิษณุโลก 

799 

BA-22 
วีรพงษแ สุทาวัน 
 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูกับ
การฝึกปฏิบัติในรายวิชาโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถติิเพื่อ
งานวิจัย 

803 

BA-23 ธนวัชรแ  แกววงษแเขียว การศึกษาการใชงานและการประยุกตแใชระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในธุรกิจคาสง 

806 

BA-24 ภัคธมล  ศริอรุณ การประยุกตแใชระบบสารสนเทศงานขายสินคาวสิาหกิจ 
ขนาดยอมออนไลนแ 

810 

 

 

 

หัวเร่ือง : Business and Economics  (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  
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ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

BA-25 
สุณัฐชา  วงคแการณแ    การศึกษารูปแบบเพื่อการพัฒนากลยุทธแการตลาดของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
814 

BA-26 
ทิพาพร  มณฑาทิพยแ ปใจจัยที่สัมพันธแกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการสอบ

บัญชีของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทริแน 
819 

BA-27 
อารียา  จันสอง ความรูความเขาใจเรื่องหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิ

ทางภาษีอากรของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก 
824 

BA-28 
ธิติมา  ตกแตง แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปรญิญาตรีของวิทยาลัย 

นอรแทเทิรแน ตาก 
828 

BA-29 
ภัคจิรา  สดุสวาทดิ์  
พรรณทมิา  วรรณสุทธ์ิ   
วลัยลักษณแ  พันธุร ี

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขื่อนภมูิพล อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 834 

BA-30 
อัมพรรัตนแ  กาวินา 
ดลนภา  ลําภู   
วลัยลักษณแ  พันธุร ี

กลยุทธแการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 840 

BA-31 
หัสชัย  ตั้งมั้งมี  
พัชรินทรแ เครือเทพ   
ศศิวรรณ สงตาย 

การศึกษากระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยแท่ีมผีลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

846 

BA-32 
พรรณทมิา  วรรณสุทธ์ิ 
อัมพรรัตนแ  กาวินา 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอพฤติกรรมการ
เลือกศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 

851 

BA-33 
คมสาน ทาวแสงเจริญ   
พิมพแพิณ คําเพ็ง 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลราน ตาก ไอทีออนไลนแ 
857 

BA-34 
ปุริณธิรา  ขําริด พฤติกรรมการเลือกซื้อถ่ัวสมุนไพรออนไลนแ สินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภณัฑแผานชองทางการตลาดออนไลนแ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

861 

BA-35 ดร.สมชาติ  วงศแธราธร ปใญหากฎหมายเกีย่วกับการกระทาํวิสามญัฆาตกรรมโดย
ตํารวจ 

865 

BA-36 ดร.สภุาพร   เกษมสุนทร ปใญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท โดย
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทย 

870 

 

 

 

 

 

 

หัวเร่ือง : Business and Economics  (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  
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หัวเร่ือง : Health Sciences (วิทยาศาสตร๑สุขภาพ) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HS-1 
ดร.ทองทิพยแ สละวงษแลักษณแ 
ธวัชชัย เอกสันติ 

การพัฒนาการจดัการเรียนรูแบบมีสวนรวมรายวิชาเพศศึกษา 
เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการตั้งครรภแที่ไมพึงประสงคแ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

873 

HS-2 
นฤมล วิถีธรรมศักดิ ์
อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ 

ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมแไทโรซเินส 
ในสารสกดัเกสรบัวหลวง 

879 

HS-3 
กฤษติยาภรณแ  สถิตยแวรหริัญ 
ผศ.ดร.จรญูสารินทรแ 
ผศ.ดร.พันธแทิพยแ กลอมเจ฿ก 

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองคแการบริหารสวน
ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก 883 

HS-4 
จริยาภรณแ พลอยแกว   
สุพัฒนา คําสอน 

ผลของโปรแกรมการสรางเสริมแรงจูงใจตอพฤติกรรมสุขภาพ 
ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

887 

HS-5 
อลงกรณแ ศรีเลศิ 
ศราวุฒิ แสงคํา 

ทัศนคติ พฤติกรรม ปใจจัยที่มผีลการออกกําลังกายในบุคลากร
วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจากและบุคคลกรโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี
ตาก ปี 2559 

892 

HS-6 
สุเวช พิมน้ําเย็น และคณะ คุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนสันติครีี

วิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
898 

HS-7 
นันทแนภัส เพ็ชรสุวรรณ  
และคณะ 

ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใชโปแกรมบริหารสมอง                 
ในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตาํบลหนองบัวใต 

903 

HS-8 
กัญญาภคั  นันทชัย 
ขวัญสุมาณา  พิณราช 
นัฐพล  จําปาเทศ 

ความชุกของโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง อําเภอทาสองยาง  
จังหวัดตาก 911 
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หัวเร่ือง : Sciences and Technology  (วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

ST-01 
คงศักดิ์  บุญยะประณัย 
และคณะ 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดสของสารสกัดหอมแดง 
916 

ST-02 

วิไลลักษณแ  ศรสีุนทร 
กาญจนแเขจร  ชูชีพ 

การประมาณคาความสูงเฉลีย่ของหมูไมจากแบบจําลอง
ความสูงเชิงเลขประเภท Digital Surface Model (DSM) 
และ Digital Terrain Model (DTM) บริเวณพื้นที่อุทยาน
แหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

921 

ST-03 
พวงทิพยแ แกวทับทิม 
พชิรารัฐ โสลา 
ทิพวรรณ  คงภักด ี

ระดับก฿าซเรดอนภายในอาคารเรยีน อําเภอยะหา  
จังหวัดยะลา 927 

ST-04 
ระวีวรรณ  สุวรรณพิมล 
ภาณุ  ตรัยเวช 

ผลกระทบของปรากฏการณแเอ็นโซตอจํานวนประชากร
ปลาที่ไดจากการทําประมงในอาวไทย 

932 

ST-05 
กิตติภพ  มหาวัน 
ศิริพล  แสนบญุสง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคณุภาพ 
ระดับสาขาวิชา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

938 

ST -06 
กิตติภพ  มหาวัน การศึกษาระบบเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบน

ระบบปฏิบตัิการ Android  กรณศีึกษา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรอียุธยา 

943 

ST-07 

รศ.สฤษณแ  พรมสายใจ การสรางและหาประสิทธิภาพ เพือ่พัฒนาเอกสารวิชาการ 
รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม สําหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

948 

ST-08 
รศ.สฤษณแ  พรมสายใจ การศึกษาการแปรรูปกลวย ดวยระบบโซอุปทาน   

ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร 

954 

ST-09 
นทีกานตแ คงอวน  
วิชุดา มูลวงษแ 
สุเวช พิมน้ําเย็น 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารบรรจภุาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติกของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก 962 

ST-10 ดร.สริินี  วองวิไลรตันแ  
ดร.ชัญญณิษฐแ ธนิษฐแนันทแ 

การพัฒนากลยุทธแการตลาดของกลุมแมบานเกษตรกร  
กลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

966 

ST-11 
นทีกานตแ คงอวน 
วิชุดา มูลวงษแ 
 

การใชสถานการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอน
นักเรียนระดับ ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 สาขา
งานพาณิชยกรรม  โรงเรยีนไฮเทคเทคโนโลยีจังหวัดตาก 

973 
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หัวเร่ือง : Sciences and Technology  (สาขามนุษยศาสตร๑) 
วันที่ : 26  พฤษภาคม  2560  
ณ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก  

 

ล าดับ ชื่อผ๎ูน าเสนอ ชื่องานวิจัย หน๎า 

HU-1 รังสรรคแ  มณเีล็ก 
การศึกษาสภาพปใจจุบันปใญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

976-979 

HU-2 มงคล หมูมาก และจันทรแ  โกศล 
การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน 

980-984 

HU-3 วัฒนา  ไตตอผล 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

985-988 

HU-4 กรรณิการแ ทองรักษแ 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการตั้งคําถาม
เรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

989-991 

HU-5 สมชาย  อังสุโชติเมธ ี
แนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
คลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

992-995 
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ภาคบรรยาย 
 
 

คุณลักษณะผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑ในทัศนะของนกัศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา 
Desirable Characteristics of Local Political Leaders through the Views of University Students in Songkhla 

Province   
 

นุกูล ช้ินฟ๓ก1  วรลักษณ๑ ลลิตศศิวิมล2  ฐิติพงศ๑ เกตุอมร3  สุขุมา กองสวัสดิ์4  จิราพร ปลอดนุ๎ย5 และพระมหาพิเชฐ มีทิพย๑6 
Nukool Chinfuk1*, Woraluck Lalitsasivimol2, Thitiphong Ketamon3 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา และ              

เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทางการเมืองที่พึงประสงคแจําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวั ดสงขลา รวม 
396 คน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด โดย ดานอารมณแและสังคม 
เป็นคุณลักษณะของนักการเมืองทองถิ่นที่ประสงคแมากที่สุด ตามมาดวยดานความรู ความสามารถ ดานคุณธรรม และดานบุคลิกภาพ โดยกลุมตัวอยางที่มี
เพศ ชั้นปีที่เรียน สถาบันที่เรียนตางกัน ผลการเรียนเฉลี่ยตางกัน การทํากิจกรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึง
ประสงคแทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ: คุณลักษณะ ผูนําทางการเมอืงทองถิ่นที่พึงประสงคแ 

Abstract  
This research was carried out to investigate the desirable characteristics of local political leaders through the views of 

university students in Songkhla Province and compare those characteristics varied by students’ personal factors. The samples 
were 396 university students in Songkhla Province. The research revealed that the views about the desirable characteristics of 
local political leaders in four issues were high. Both the emotional and social issues were the highest desirable characteristics of 
local political leaders, followed by knowledge, abilities, morality, and personalities. The samples with different genders, years, 
institutions, GPAs, and activities had different views about the desirable characteristics of local political leaders in four issues 
statically insignificant. 

Keywords: Characteristics, Desirable Local Political Leaders 
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บทน า 
ในอดีต ยุคใดที่บานเมืองมีผูนําในระดับชาติที่ออนแอ ยอมถูกขาศึกบุกเขามารุกรานจนตองเสียอิสรภาพไปในที่สุด ในทางตรงกันขาม ยุคใดที่

ประเทศชาติมีผูนําที่เขมแข็ง ประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรืองแผอํานาจบารมีไปทั่วทุกทิศทาง (นิตยแ สัมมาพันธแ . 2548:7) เมื่อประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขแบบรัฐสภาตั้งแต 24 มิถุนายน 2475 จนปใจจุบันที่กลาวไดวา สังคมไทยเขา
ขั้นวิกฤต อาทิ ความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางกลุม การกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตภัยธรรมชาติ เป็นตน มีทั้งผูนําระดับประเทศ หรือ
นายกรัฐมนตรี และผูนําทางการเมืองทองถิ่น ไดมีสวนนําพาประเทศชาติผานพนวิกฤตมาได (ฤาชุตา เทพยากุล. 2552) 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 252หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น บัญญัติเกี่ยวกับที่มาของ องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไววา สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็ นชอบของสภาทองถิ่น 
หรือ ในปกครององคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะไดมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคํานึงถึง การมีสวนรวมของประชาชนดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  ในรางรัฐธรรมนูญไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน มาตรา 250 กลาวไววา องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และ
อํานาจดูแลและจัดทําบริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ และไดขยายเพิ่มเติมไวในวรรคสุดทายวา กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวข องกับการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองให
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง                
( https://www.ilaw.or.th/node/4212/11 กันยายน 2559 ) 

จากขอความที่ปรากฏขางตนแสดงใหเห็นถึงภาระหนาที่ ของผูนําทางการเมืองทองถิ่น ในการบริหารทองถิ่น อีกทั้งยังสื่อใหเห็นถึงวา ผูนําทาง
การเมืองทองถิ่น จักตองเต็มเปี่ยมดวยสิ่งที่เรียกวา ภาวะผูนํา  

ภาวะผูนําเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับความสําเร็จในงานแทบทุกดานขององคแกร ผูนําที่มีความสามารถมีสวนสําคัญที่จะชวยใหองคแกรประสบ
ความสําเร็จได แตในทางกลับกันถาผูนําไมมีความสามารถก็จะสงผลใหการทํางานดานตาง ๆ บกพรองหรือขาดประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธแ  เขจร นันทแ 
และฉัตราพร เสมอใจ. 2547:156 ) หากเปรียบประเทศชาติเป็นองคแกรและเปรียบผูนําทางการเมืองเป็นผูนําองคแกรแลว ผูนําที่พึงประสงคแ (ผูนําทาง
การเมือง) ไมใชแคพยายามทํางานของตนดีที่สุดเทานั้น แตตองนําองคแกร (ทองถิ่น) ใหกาวสูอนาคตไดอยางเหมาะสมดวยเพราะเป็นบุค คลที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคแกร 

ผูนําทางการเมืองหรือผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในสังคมไทย ไดมีปูชนียบุคคลแสดงทัศนะไวแลว และเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป ดังคํากลาวของ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ซ่ึงไดกลาวปาฐกถาพิเศษ ในงานครบรอบ 50 ปี  คณะรัฐประศาสนศาสตรแ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2548 ในหัวขอ จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ ดังนี้ (www.nationwekend.com) ผมมีความเห็น
วา จะตองพูดถึงคุณธรรมควบคูกับจริยธรรม เพื่อใหเกิดความสมบูรณแและเสริมซ่ึงกันและกัน ประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐยังใหความสํา คัญของ
จริยธรรม เพราะเชื่อวา การบริหารที่ยึดหลักกฎหมายอยางเดียวไมเพียงพอตอการบริหารจัดการที่ดี การใชจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผูบริหารพึงนําไปใชและขจัดสิ่งที่ไมดีใหหมดไป คือ 

1. ความซ่ือสัตยแ ซ่ึงมิใชเป็นการประพฤติถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แตตองถูกตองตามจริยธรรมและศีลธรรมดวย มิไดหมายเฉพาะตนเองซ่ือสัตยแ
เทานั้น แตตองควบคุมใหคนรอบขางตัวมีความซ่ือสัตยแ องคแกร องคแกรใด ผูบริหารมีกิเลสตองขจัดดวยหิริโอตตัปปะ (ความละอายและเกรงกลัวตอบาป) 

2. กฎหมาย แมกฎหมายไมสามารถอุดชองโหวไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายวางมาตรฐานขั้นต่ําของการประพฤติชอบไวเทานั้น แต
มาตรฐานทางจริยธรรมในเรื่องของการประพฤติชอบและความซ่ือสัตยแนั้น สูงกวากฎหมาย บางเรื่องกฎหมายวาไมผิด แตเมื่อดูมาตรฐานทางจริยธรรม ก็
ถือวาผิดได 

3.ความเป็นธรรม ตองมีความยุติธรรมอยูดวย ผูบริหารจะตองไมลุแกอํานาจ ใชอํานาจเบียดเบียนผูอื่น ใชชองวางของกฎหมายเพิ่มอํานาจให
ตนเอง ตองมีมาตรฐานเดียว ในการบริหาร 

4.ประสิทธิภาพ ในตัวประสิทธิภาพเองอาจไมสอดคลองกับจริยธรรม กรณีนี้จะเลือกอะไร สําหรับผมเลือกจริยธรรม เพราะเชื่อวา เราสามารถ
หาหนทางที่จะใหประสิทธิภาพไปดวยกับจริยธรรม ไมวาจะเป็นเรื่องความซ่ือสัตยแ ความโปรงใส หรือความเป็นธรรม 

5.ความโปรงใส มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารใหรัฐเปิดเผยขอมูลแกประชาชน การหลีกเล่ียงไมเปิดเผยขอมูล 
ถือวาขัดจริยธรรม 

6.ความมั่นคงของรัฐ การใชจริยธรรมในการบริหารความมั่นคงอาจจะกระทบสิทธิภาพเสรีภาพของประชาชน 
7.คานิยม คนไทยในปใจจุบันสวนใหญยังเชื่อวาความร่ํารวยสรางชื่อเสียง เกียรติยศ และฐานะได จึงมีคนจํานวนไมนอยรีบสรางความร่ํารวย  

โดยไมแยแสตอจริยธรรม และที่แปลกแตจริง และเป็นอันตรายอยางยิ่ง คือ เรามักจะนิยมยกยองคนร่ํารวยวาเป็นคนดี นาเคารพนับถือ โดยไมใสใจวา
ร่ํารวยมาดวยวิธีใด และดูหมิ่นคนจนตางๆนานา 

จากแนวความคิดของ ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จะเห็นไดวาสอดคลองกับสภาวการณแปใจจุบันและ
เป็นแนวทางที่ผูนําทางการเมืองควรจะตองนํามาเป็นหลักในการปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ประชาชนก็จําเป็นจะตองนําหลักนี้มาเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
และความเหมาะสมของผูที่เสนอตัวเขามาเป็นผูนําทางการเมืองของสังคมไทย เพื่อใหเกิดสอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และสามา รถ
นําพาประเทศชาติไปสูความวัฒนาถาวรอยางยั่งยืน( www.bloggang.com / 11 กันยายน 2559 ) 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน การศึกษาคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา
ภาคใต ในจังหวัดสงขลา ยอมทําใหทราบวา นักศึกษาตองการผูนําทางการเมืองทองถิ่น ที่มีคุณลักษณะอยางไร เพื่อประกอบการศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
ผูนําทางการเมืองทองถิ่นหรือคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคแตอไป และเป็นการสรางองคแความรูดานภาวะผูนําอีกทางหนึ่งดวย 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา จําแนกตามปใจจัย

สวนบุคคลของนักศึกษาดานเพศ สถาบันที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการทํากิจกรรม 
 
ประโยชน๑ของการวิจัย 

1.ทําใหทราบระดับคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา 
2.ทําใหทราบคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา จําแนกตามปใจจัยสวน

บุคคลของนักศึกษาดานเพศสถาบันที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการทํากิจกรรม 
3.ไดรับความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแเพื่อประโยชนแในการศึกษาคุณลักษณะผูนําตอไป 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคลดานเพศ  สถาบันที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการทํากิจกรรม  
มีความตองการคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแดานตางๆแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด๎านประชากร 
ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันศึกษาในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 44,595 คน แยกจํานวนตาม

สถาบันไดดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตหาดใหญจํานวน 16,347 คน 
2. มหาวิทยาลัยหาดใหญจํานวน 5,000 คน 
3. มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจํานวน 7,426 คน 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 12,281 คน 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) จํานวน 3,541 คน  
ขอบเขตด๎านตัวแปร 
ตัวแปรตน ไดแก เพศ  สถาบันที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการทํากิจกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด

สงขลา 
ตัวแปรตาม ไดแก 
คุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา 
ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลาเทานั้น 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

การวิจัยคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
ฐิติมา ชวยออก (2546) ศึกษาคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคแในการบริหารงานโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดตรงตามทัศนะของผูปฏิบัติงาน 

ผลการวิจัย พบวาระดับพึงประสงคแของคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคแทั้ง 3 ดานคือ คุณลักษณะสวนตน คุณลักษณะวิชาชีพ และคุณลักษณะการบริหารอยู
ในระดับมากที่สุดโดยคุณลักษณะวิชาชีพมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และคุณลักษณะที่พึงประสงคแกับปใจจัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานพบวา ทุกปใ จจัยไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

ทาวินี บุญเหลือ (2549) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของพนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา  พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาที่ตอบแบบสอบถามมีความตองการตอคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหาร
สวนตําบลในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธแ ดานความรูความสามารถการบริหาร ดานคุณธรรม โดยมีความตองการดาน
คุณธรรมมากที่สุด และดานมนุษยสัมพันธแนอยที่สุด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผู นํา
ทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา
ดานเพศ  สถาบันที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และการทํากิจกรรม โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

1. ประชากร 
ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นจํานวน 44,595 คน 

แยกจํานวนตามสถาบันไดดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตหาดใหญจํานวน 16,347 คน 
2) มหาวิทยาลัยหาดใหญจํานวน 5,000 คน 
3) มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจํานวน 7,426 คน 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จํานวน 12,281 คน 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( สงขลา ) จํานวน 3,541 คน 

 
วิธีการเลือกกลุํมตัวอยําง 
การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการสุมแบบแบงชั้น ( Stratified Sampling )และการสุมอยางงาย ( Accidental Sampling) 
ขั้นแรก การสุํมแบบแบํงชั้น (Stratified Sampling ) 
ผูศึกษากําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยจําแนกออกเป็นกลุมๆ ตามสถาบัน และแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง จากนั้นจําแนก

ประชากรออกเป็นตามสถาบัน  และแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง อีกครั้ง ปรากฏตามตารางไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากร( µ ) และกลุมตัวอยาง ( ̅)จําแนกตามสถาบันการศึกษา 

               สถาบัน                   µ  ̅ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 16,347 145 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 5,000 44 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 7,426 66 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 12,281 109 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3,541 32 
       รวม ( คน ) 44,595 396 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทรรศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จังหวัดสงขลา ผูศึกษาไดกําหนดกลุม
ตัวอยางจํานวน 396 คน และทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 396 คน  ดังนี้ 
เพศ  กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน  219 คน  คิดเป็นรอยละ 55.3  และเป็นเพศชาย จํานวน 117 คน  คิดเป็นรอยละ 44.7 
ชั้นปีที่เรียน กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 184 คน คิดเป็นรอยละ 26.8 รองลงมา กําลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 106 คน 

คิดเป็นรอยละ 26.8  ชั้นปีที่ 3 จํานวน 73  คน คิดเป็นรอยละ 18.4  และ ชั้นปีที่ 1 จํานวน 33  คน คิดเป็นรอยละ 8.3 

ป๓จจัยบุคคลของนักศึกษา ไดแ๎ก ํ
- เพศ 
- ชั้นปีที่เรียน 
- สถาบันที่ศึกษา 
- การทํากจิกรรม 

คุณลักษณะผ๎ูน าทาการเมือง 
ท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑ในทัศนะของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
- ดานความรู ความสามารถ 
- ดานอารมณแ และสังคม 
- ดานคุณธรรม 
- ดานบุคลิกภาพ 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 5 
 

สถาบันการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษา ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ จํานวน 104 คน คิดเป็นรอยละ 26.3 รองลงมา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา จํานวน 84 คน คิดเป็นรอยละ 21.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ จํานวน 82 คน คิดเป็นรอยละ 207.7 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา 
จํานวน 81 คน คิดเป็นรอยละ 20.5  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จํานวน 45 คน คิดเป็นรอยละ 11.4 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.50 -2.99 จํานวน 151 คน  คิดเป็นรอยละ 38.1  
รองลงมา อยูระหวาง 3.00 - 3.49 จํานวน 114  คน คิดเป็นรอยละ  28.8  ระหวาง 2.00-2.49 จํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 24.0 สูงกวา 3.50 จํานวน 
27 คน คิดเป็นรอยละ 6.8 และต่ํากวา 2.00 จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 2.3 

การท ากิจกรรม (สาขาวิชา คณะ และ/หรือของมหาวิทยาลัย) กลุมตัวอยางสวนใหญเขารวมกิจกรรมและมีหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย  จํานวน 171  คิดเป็นรอยละ 43.2  รองลงมาเขารวมกิจกรรมอยางเดียว แตไมมีหนา ความรับผิดชอบใดๆ จํานวน 166 คน คิดเป็นรอยละ  
41.9 เขารวมกิจกรรมและโดยตําแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ระบุไวอยางชัดเจน จํานวน53 คน คิดเป็นรอยละ 13.4  และไมเคยเขารวม จํานวน 6  คน 
คิดเป็นรอยละ 1.5 

ผลการวิเคราะหแคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา              
ในจังหวัดสงขลา  

 
ตารางที่ 2  คามัชฌิมเลขคณิต  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ            

ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา รวมทั้ง 4  ดาน 
 

คุณลักษณะผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑   X  S.D. ระดับคิดเห็น 
ดานความรู ความสามารถ 4.35 .608 มากที่สุด 
ดานอารมณแและสังคม 4.41 .652 มากที่สุด 
ดานคุณธรรม 4.34 .644 มากที่สุด 
ดานบุคลิกภาพ 4.27 .579 มากที่สุด 

รวม 4.34 .544 มากที่สุด 
 
ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา           

ในจังหวัดสงขลา ดานความรู ความสามารถ อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.35, S.D. =.608) 
ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา            

ในจังหวัดสงขลา ดานอารมณแ และสังคม อยูในระดับมากที่สุด  ( ̅ = 4.41, S.D. =.652) 
ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา             

ในจังหวัดสงขลา ดานคุณธรรม อยูในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.34, S.D.=.644) 
ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา             

ในจังหวัดสงขลา ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.27, S.D. =.579) 
เมื่อพิจารณารวมทั้ง 4 ดานพบวา  เป็นรายขอพบวา  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา

ทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ดานอารมณแและสังคมมากที่สุด ( ̅ = 4.41, S.D. =.652 ) รองลงมาคือ ดานความรู ความสามารถ ( ̅ = 4.35 , S.D. 
=.608 ) ดานคุณธรรม ( ̅ = 4.34 , S.D. =.544) และดานบุคลิกภาพ ( ̅ = 4.27 , S.D. =.579) 

จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทรรศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จังหวัด
สงขลา จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา พบวา  

กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

กลุมตัวอยางที่มีชั้นปีที่เรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแทั้ง 4 ดานแตกตางกั นอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

กลุมตัวอยางที่มีสถาบันที่เรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

กลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะหแความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา 

คุณลักษณะผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑ ด๎านความรู๎ ความสามารถ  ในทัศนะของนึกศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา สรุปไดดังนี้ 
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นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นักการเมืองถิ่นควรมีความรู ความสามารถรอบดาน  จะเรียนจบระดับใดก็ไดตาม สิ่งสําคัญคือ             
ใหสามารถนําความรูที่มีมาแกปใญหาระดับทองถิ่นไดจริงในทางปฏิบัติ  และผูที่จะมาบริหารทองถิ่นควรมีประสบการณแในการบริหารทองถิ่นระดับตางๆ   
มาพอสมควรหรือมีประสบการณแในการทํางานมาบาง 

คุณลักษณะผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑ ด๎านอารมณ๑ และสังคม ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 
ในจังหวัดสงขลา สรุปไดดังนี ้

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นักการเมืองทองถิ่นควรควบสติ ควบคุมอารมณแตนเองไดดี นอกจากนี้จะตองมีความใจเย็นเขากับบุคคล
อื่นไดทุกระดับ  เก็บความรูสึกและอดทนเมื่อถูกวิพากษแวิจารณแจากสังคม 

คุณลักษณะผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑ ด๎านคุณธรรม  ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา              
ในจังหวัดสงขลา สรุปไดดังนี ้

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นักการเมืองถิ่นตอมีความซ่ือสัตยแ เป็นสิ่งสําคัญ อันดับแรกของคุณธรรม ไมคดโกง ไม คอรัปชั่น               
คําถึงถึงประโยชนแสวนรวม การทํางานยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม  

คุณลักษณะผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑ ด๎านบุคลิกภาพ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา               
ในจังหวัดสงขลา สรุปไดดังนี ้

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา นักการเมืองถิ่นตองมีความสุภาพทั้งคําพูดและการแตงกาย  และมีบุคลิกภาพที่สงาผาเผย มีความสุขุม
รอบคอม มีบุคลิกที่นาเชื่อถือ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความเป็นผูนํา  มีความยิ้มแยมแจมใส  สุขภาพแข็งแรงและสามารถเขากับบุ คลอื่นไดดี 
โดยเฉพาะกับประชาชน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทรรศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จังหวัดสงขลา  สามารถนําผลที่ไดจาก
การวิเคราะหแขอมูลมาอภิปรายผลได ดังนี้ 

คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสงขลา
รวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของอัษฎาวุฒิ  วิภาณุรัตนแ (2544) ที่พบวาภาวะผูนําที่พึงประสงคแของนายกรัฐมนตรีในความ
คิดเห็นของนิสิตคณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแอยูในระดับมาก รวมถึงสอดคลองกับผลการวิจัยของทาวินี บุญเหลือ (2549) ที่พบวา
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของพนักงานสวนตําบล ในเขตอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
บุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธแ ดานความรู ความสามารถการบริหาร ดานคุณธรรม อยูในระดับมาก เป็นเพราะสถานการณแบานเมืองในปใจจุบันทําใหความ
คาดหวังคุณลักษณะของผูทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของนักศึกษาอยูในระดับที่สูงขึ้นกวาเมื่อกอน แตสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิติมา 
ชวยออก (2546) ที่พบวา คุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคแในการบริหารงานโรงพยาบาลภารรัฐในจังหวัดตรังตามทัศนะของผูปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
คุณลักษณะสวนตน คุณลักษณะวิชาชีพ และคุณลักษณะการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่น ดานอารมณแ และสังคมนั้น เป็นสิ่งที่พึงประสงคแมากที่สุด              
ซ่ึงหมายถึงความฉลาดทางอารมณแของผูนําทางการเมืองทองถิ่น  ไดแก สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง และสมรรถนะที่เกี่ยวกับสังคม (สุเทพ  พงศแสรีวัฒนแ
,2548:135-139) เป็นคุณลักษณะที่ผูนําทางการเมืองทองถิ่นตองมีอยูแลว และเป็นคุณลักษณะที่พบเห็นผูนําทางการเมืองไดในปใจจุบันที่แสดงออกมาใน
รูปแบตางๆ เชน การจัดทํานโยบาย การบริหารโครงการ รองลงมาคือ ดานความรู ความสามารถ เนื่องจากนักศึกษามีความเห็นวาคุณลักษณะของผูนําทาง
การเมืองทองถิ่นดานความรู ความสามารถ อันเป็นเชาวแปใญญา ระดับความรู ความสามารถในการตัดสินในเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบริหารทองถิ่น 
สวนดานคุณธรรม เป็นคุณสมบัติหลักที่ผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่ไดรับอํานาจจากประชาชนในการเขามาเป็นตัวแทนการบริหารทองถิ่นตอ งมี ไมวาจะ
เป็นความยุติธรรม มีจริยธรรม ซ่ือสัตยแ จริงใจตอประชาชน เป็นผูมีอุดมการณแ มีหลักการในการดําเนินชีวิตสวนตัวและบริหารทองถิ่น ตรงกับทัศนะของ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์ (2550) สวนคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่น 

สวนคุณลักษณะดานคุณธรรม เป็นคุณสมบัติหลักที่ผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่ไดรับอํานาจจากประชาชนในการเขามาเป็นตัวแทนการบริหาร
ทองถิ่นตองมี ไมวาจะเป็นความยุติธรรม มีจริยธรรม ซ่ือสัตยแ จริงใจตอประชาชน เป็นผูมีอุดมการณแ มีหลักการในการดําเนินชีวิตสว นตัวและบริหาร
ทองถิ่น ตรงกับทัศนะของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์ (2550)  และดานบุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงประสงคแในลําดับสุดทาย เพราเป็นเรื่องนักศึกษา
สามารถรับรูไดอยางชัดเจน  ดวยประสาทสัมผัส ตรงกับทัศนะของสถิต  วงศแสวรรคแ (2544 :4) บุคลิกภาพเป็นลักษณะโดยสวนรวมของแตละบุคคล  ทั้ง
ลักษณะภายนอกและภายใน ปใจจัยตางๆอันมีอิทธิพลตอความรูสึกของผูพบเห็น ทั้งนี้ อารมณแ และสังคม บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่นักศึกษา 

ความตองการคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทรรศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา จําแนกตามปใจจัย
สวนบุคคลของนักศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ ชั้นปีที่เรียน สถาบันที่เรียนตางกัน ผลการเรียนเฉลี่ยตางกัน การทํากิจกรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นดังสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนํางานวิจัยนี้ใชแบงไดดังนี้ 

1) ข๎อเสนอแนะที่มีตํอผ๎ูน าทางการเมืองท๎องถิ่น 
จากผลการวิจัยพบวา  ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแ  รวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ

มากที่สุด ผูนําทางการเมืองทองถิ่นจึงควรแสดงพฤติกรรมที่บงชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูนําประเทศที่พึงประสงคแดวยการแสดงออกมาใหปรากฎเป็นที่
ประจักษแแกสาธารณชนอยางเป็นรูปธรรม เป็นลักษณะประจําตัวของผูนําทางการเมืองทองถิ่น 
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ด๎านความรู๎ ความสามารถ นักการเมืองทองถิ่นตองแสดงใหเห็นถึง การมีความรู ความสามารถรอบดาน  จะเรียนจบระดับใดก็ไดตาม             
สิ่งสําคัญคือ ใหสามารถนําความรูที่มีมาแกปใญหาระดับทองถิ่นไดจริงในทางปฏิบัติ และผูที่จะมาบริหารทองถิ่นควรมีประสบการณแในการบริหารทองถิ่น
ระดับตางๆ มาพอสมควรหรือมีประสบการณแในการทํางานมาบาง 

ด๎านอารมณ๑ และสังคม นักการเมืองทองถิ่นตองแสดงใหเห็นถึง ความฉลาดทางอารมณแของนักการเมืองทองถิ่น ไดแก สมรรถนะที่
เกี่ยวกับตนเอง คือ ควรควบสติ ควบคุมอารมณแตนเองไดดี นอกจากนี้จะตองมีความใจเย็นเขากับบุคคลอื่นไดทุกระดับ  เก็บความรูสึกและอดทนเมื่อถูก
วิพากษแวิจารณแจากสังคม 

ด๎านคณุธรรม นักการเมืองทองถิ่นตองแสดงใหเห็นถึงการมีความซ่ือสัตยแ เป็นสิ่งสําคัญ อันดับแรกของคุณธรรม ไมคดโกง ไมคอรัปชั่น คํา
ถึงถึงประโยชนแสวนรวม การทํางานยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม  

ด๎านบุคลิกภาพ นักการเมืองทองถิ่นตองแสดงใหเห็นถึงความสุภาพทั้งคําพูดและการแตงกาย  และมีบุคลิกภาพที่สงาผาเผย มีความสุขุม
รอบคอม มีบุคลิกที่นาเชื่อถือ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความเป็นผูนํา  มีความยิ้มแยมแจมใส  สุขภาพแข็งแรงและสามารถเขากับบุ คลอื่นไดดี 
โดยเฉพาะกับประชาชน  

2) ข๎อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งตํอไป 
ควรมีการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของนักการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในทัศนะของกลุมตัวอยางอื่นๆ ประกอบ  เชน  ขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐ  เป็นตน  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายกลุมตัวอยางมาเปรียบเทียบผลการวิจัยและเป็นขอมูลประกอบการนําเสนอคุณลักษณะ ของ
นักการเมืองทองถิ่นที่พึงประสงคแในรูปแบบผลงานทางวิชาการอื่นๆ ตอไป  เพื่อสรางความตระหนักถึงภาวะผูนําของนักการเมืองทองถิ่นที่ถือเป็น
องคแประกอบที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการบริหารและปกครองทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน เพื่อประโยชนแสุขของประชาชน 
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ข๎อสังเกตบางประการเกี่ยวกับภาพเคร่ืองแขวนที่วัดจันทารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
Floral Pendants Painting in the Ordination Hall of Cantharam Temple, Bangkok 

 
สมภพ  ผลิเจริญผล1 

Sompop  Phlicharoenphon 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารูปแบบของภาพเครื่องแขวนบนบานประตูและหนาตาง  ภายในอุโบสถของวัดจันทารามวรวิหาร  
กรุงเทพมหานคร  รวมถึงแนวคิดของภาพคชสีหแที่ปรากฏในภาพดังกลาว  ผลการศึกษาพบวา  ภาพเครื่องแขวนนี้นาจะไดรับแรงบันดาลใจดานรูป แบบ
โดยตรงจากวัดราชโอรสารามฯ  มากกวาวัดภคินีนาถฯ  การประดับดอกโบตั๋นที่สวนโครงสอดคลองกับความนิยมในการประดับตกแตงงานศิลปกรรมแบบ
พระราชนิยมในหวงสมัย รัชกาลที่  3  สวนการประดับอุบะไทยทรงเครื่องทั้งแบบอุดมคติและสมจริงรวมกันนั้น  แสดงใหเห็นถึงระยะสําคัญข องการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในงานศิลปกรรม  สวนภาพตราคชสีหแภายในวงกลมซ่ึงประดับดวยพูกลิ่นและอุบะไทยทรงเครื่องยังอาจทําใหสันนิษฐานไดวา  เป็นภาพ
โคมตราที่ใชแขวนเป็นพุทธบูชาในวันสําคัญทางศาสนาไดอีกดวย 
 
ค าส าคัญ : วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร,  ภาพเครื่องแขวน,  โคมตรา 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to find the prototype of floral pendants and Khojsi painted on the doors and the 
windows inside the ordination hall of Cantharam Temple, Bangkok. The results of this study indicated that these floral pendants 
were directly inspired by the same motif in the ordination hall of Phakhininath Temple. Moreover, the usage of peonies in those 
floral pendants show the art styles famous in the reign of King Rama III. The mixture of idealistic and realistic forms of floral 
pendants portray the change of artistic trend in this period. Khojsi painted in the cycle decorated with Thai – styled floral 
pendants, was probably related to lanterns with official departments emblems hung inside the temples during religious 
occasions. 
       
Keywords : Cantharam Temple,  Bangkok  Province, Floral Pendant Painting, lantern with symbol 
 

บทน า 
 วัดจันทารามวรวิหาร  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เดิมชื่อวัดบางยี่เรือกลาง  สันนิษฐานวามีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานี  ปรากฏหลักฐานการบูรณะในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแ  ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศแ  เพียงวา  พระยาสุรเสนา  (ขุนเณร)   เป็นผูบูรณะ  
(เจาพระยาทิพากรวงศแ,  2555 : 1400) 
 ลักษณะทางศิลปกรรมเป็นแบบพระราชนิยม  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไมวาจะเป็นอาคารที่มีหนาบันกออิฐถือปูน  ไมมี
ชอฟูา  ใบระกา  หางหงสแ  ประดับหนาบันเป็นรูปเครื่องตั้ง  แจกันดอกไม  เชนเดียวกับภาพจิตรกรรมภายในอาคาร  โดยเฉพาะในอุโบสถซ่ึงไมเขียนภาพ
เลาเร่ือง  แตเขียนเป็นลายดอกไมรวง  ระหวางชองหนาตางเขียนภาพเครื่องตั้งและเขียนภาพเครื่องแขวนที่บานประตูหนาตาง  (คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล
และคณะ,  2550 : 756)   
 ผลการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับภาพเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตางภายในอุโบสถของวัด  จันทารามวรวิหาร  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  นอกจากการบรรยายรายละเอียดของภาพวา  เขียนเป็นภาพเฟื่องอุบะ  ดอกพุดตาน  รวมถึงขอสังเกตวา  ตราคชสีหแภายในวงกลมเป็น
ตราของฝุายกรมพระกลาโหม  ตนสังกัดของพระยาสุรเสนา  (ขุนเณร)  ผูบูรณะวัด  (นฤพร  เสาวนิตยแ,  2549 : 197) หรือประเด็นดานสุนทรียศาสตรแที่
กลาววา  ภาพจิตรกรรมสวนนี้เขียนเป็นพวงสดหรือพวงระยาที่งดงามอยางมากแลว  (คุณหญิงสุริยา  รัตนกุลและคณะ,  2550 : 757)  ยังมีประเด็น
การศึกษาดานประวัติศาสตรแศิลปะซ่ึงมีผลการศึกษาวา  ภาพเครื่องแขวนนี้เขียนเลียนแบบเครื่องแขวนดอกไมสดที่นิยมแขวนตามชองประตูหนาตางและ
นาจะสัมพันธแกับภาพเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตางของวัด   ภคินีนาถวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  (อชิรัชญแ  ไชยพจนแพานิช,  2547 : 34 – 35)  
กอใหเกิดประเด็นปใญหาวา  ภาพเครื่องแขวนนี้ไดรับแรงบันดาลใจหรือมีความสัมพันธแทางดานรูปแบบกับภาพเครื่องแขวนที่วัดภคินีนาถฯ  ห รือไมและ
ดวงตราคชสีหแภายในวงกลมนั้นมีความสัมพันธแกับภาพสวนอื่นอยางไร 
     
 
                                                           
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาประวัติศาสตรแศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่อยู  บานเลขที่  8/2  หมูที่  3  ตําบลตากอง  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม 73000  E-Mail sompop_phl@msn.com Tel. 08 - 4334 - 4314 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษารูปแบบของภาพเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตางของวัดจันทารามฯ 

 2.เพื่อศึกษาแนวคิดของภาพคชสีหแที่ปรากฏในภาพเครื่องแขวนของวัดจันทารามฯ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษารูปแบบและแนวคิดของภาพเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตางภายในอุโบสถของวัดจันทารามวรวิหาร  
กรงุเทพมหานคร  ดวยการทบทวนขอมูลที่ไดจากการสํารวจงานศิลปกรรมรวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรง  3  รายการ  ไดแก  1.อิทธิพลศิลปะจีนใน
งานจิตรกรรมแบบนอกอยางสมัยรัชกาลที่  3 ของ  อชิรัชญแ  ไชยพจนแพานิช  (2547)  2.รูปแบบสถาปใตยกรรมพระอารามหลวงในพุทธศาสนาที่สรางและ
บูรณปฏิสังขรณแในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรแ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ของนฤพร  เสาวนิตยแ  
(2549)  และ  3.พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร  ของคุณหญิงสุริยา รัตนกุลและคณะ (2550) โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีจากตําราท าง
ประวัติศาสตรแศิลปะ เชน พุทธศิลปรัตนโกสินทรแ: พัฒนาการของงานชางและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน ของศักดิ์ชัย สายสิงหแ เป็นตน 
    
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.รวบรวมขอมูล  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.เก็บขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมของวัดที่ทําการศึกษาและวัดที่เกี่ยวเนื่อง 
 3.วิเคราะหแขอมูล 
 4.นําเสนอผลการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 ภาพเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตางภายในอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 14 คู  มีรูปแบบเดียวกัน (ภาพที่  1)   
โดยสวนที่เขียนบนบานประตูดานหนาและดานหลังเขียนขยายแบบใหมีขนาดใหญกวารับกับขนาดของบานประตู  ในหองภาพเขียนขอบดานบนเป็นภาพ
ผามานปลอยชายเป็นระบายซอนกัน  2  ชั้น  สวนขอบทั้งสองดานเขียนเป็นภาพมานแหวกปลอยชายยาวเป็นริ้ว  สวนภาพเครื่องแขวนเขียนกึ่ งกลาง
ภาพตอเนื่องจากสวนบนของมานแหวกทั้งสองขาง 
 รูปแบบ 
 ผลการวิจัยดานรูปแบบที่ผานมาใหความเห็นวา ภาพเครื่องแขวนแหงนี้มีรูปแบบที่ไมปรากฏในงานกลุมจิตรกรรมแบบนอกอยาง  กลาวคือ  
สวนที่เป็นโครงตาขายดอกไมและพวงอุบะนาจะไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนดอกไมสดซ่ึงนิยมแขวนตามชองประตูและหนาตาง  หรือหากพิจารณา
จากภาพเครื่องตั้งบนฝาผนังภายในอุโบสถแหงเดียวกันซ่ึงนาจะไดรับแรงบันดาลใจจากวัดภคินีนาถฯ  ภาพเครื่องแขวนของวัดทั้งสองแหงก็นาจะมี
ความสัมพันธแกันดวยนั้น  (อชิรัชญแ  ไชยพจนแพานิช,  2547 : 34 – 35)  แตกตางไปจากผลการเปรียบเทียบรูปแบบของภาพเครื่องแขวนบนบานประตูและ
หนาตางของวัดที่มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ปรากฏหลักฐานการกอสรางและบูรณะโดยพระมหากษัตริยแและขุนนางจํานวน  
4  แหง  ไดแก  1.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร  2.วัดภคินีนาถวรวิหาร  3.วัดเทพธิดารามวรวิหาร และ 4.วัดจันทารามวรวิหาร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ภาพ
เครื่องแขวนของวัดแตละแหงลวนมีเคาโครงแบบเดียวกัน นั่นคือ เคาโครงของสวนคานดานบนสุด  แยกออกเป็น 2 ดาน สวนกลางและปลายของแตละ
ดานจะหอยสิ่งของ  อันเป็นเคาโครงหลักที่ชางจะเขียนซํ้าตอเนื่องลงในแนวดิ่ง  โดยสวนคานของวัดราชโอรสารามฯ  ซ่ึงประดับดวยใบไมและใบที่บิดโคง
ตรงสวนปลายกับผาพาดเป็นวงโคงรองรับดอกโบตั๋น (ภาพที่ 2) สวนภาพเครื่องแขวนที่วัดภคินีนาถฯ  นั้น  ถึงแมวาจะยังคงรักษาเคาโครงที่ไดรับอิทธิพล
จากวัดราชโอรสารามฯ  ไวบางสวน  เชน  ผาพาดวงโคงรองรับดอกโบตั๋นและกระเชาดอกโบตั๋น  แตสิ่งที่แตกตางไปจากวัดราชโอรสารามฯ  อยางชัดเจน 
คือ สวนคานที่ปรับเปลี่ยนเป็นใบกลวยที่แยกออกจากดอกโบตั๋นขนาดใหญจํานวน 4 ใบ ที่สวนปลายหอยสิ่งของ (ภาพที่ 3) แตกตางไปจากภาพเครื่อง
แขวนที่วัดจันทารามฯ ที่ยังคงรูปแบบของคานซ่ึงใกลเคียงกับวัดราชโอรสารามฯ  กลาวคือ  คานซ่ึงประดับดวยใบไมและบิดโคงตรงสวนปลายประดับดวย
ดอกโบตั๋นและกิ่งดอกโบตั๋นขนาดเล็กหอยลงดานลางนั้น (ภาพที่ 4) แสดงใหเห็นวาภาพเครื่องแขวนที่จันทารามฯ นาจะไดรับแรงบันดาลใจโดยตรงจากวัด
ราชโอรสารามฯ  มากกวา 
 นอกเหนือไปจากประเด็นพัฒนาการดานรูปแบบ การประดับดอกโบตั๋นจํานวนมากที่สวนคานและรอบดวงตรา (ภาพที่  5) อันสอดคลองกับป
ราฏการณแสําคัญที่พบในงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 (อาสา  ทองธรรมชาติ,  2557 : 151 – 152)  แลว การประดับอุบะไทย
ทรงเครื่อง  (ศัพทแศิลปะประดิษฐแ,  2547 : 206)  ที่มีลักษณะสมจริงรวมกับอุบะแบบอุดมคตินับวามีความนาสนใจมาก  เพราะแสดงใหเห็นถึงระยะสําคัญ
ของการปรับเปลี่ยนแนวคิดในงานศิลปกรรมระยะไดเป็นอยางดี 
 แนวคิดของภาพคชสีห๑ 
 ประเด็นสําคัญอีกประเด็นคือ ภาพคชสีหแลอมรอบดวยกระหนกเปลวภายในกรอบสีเหลืองกลางภาพไดรับการตีความวา  เป็นตรากรมพระ
กลาโหม  ตนสังกัดของพระยาสุรเสนา (ขุนเณร) (นฤพร  เสาวนิตยแ, 2549 : 197) นั้น พบวา คชสีหแเป็นสัตวแหิมพานตแที่เกิดจากการสรางสรรคแสัตวแรูปแบบ
ใหมโดยนําศีรษะของสัตวแสี่เทาตางชนิดกัน  ตอเขากับรางกายของสัตวแสี่เทาตางชนิด ดังเชน คชสหีแที่มีลําตัวเป็นสิงหแ  ศีรษะเป็นชาง (อนันตแ  กลิ่นโพธิ์กลับ
,  2530 : 52) ปรากฏหลักฐานในพระธรรมนูนใชตราในกฎหมายตราสามดวงวา คชสีหแเป็นตราของพญามหาเสนาธิบดี  วิริยภักดีบดินสุรินทฤๅไชย  
อไภยพิรี-บรากรมภาหุ  สมุหะพระกลาโหม  (จักรฤทธิ์  อุทโธ,  2547 : 97)  มาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและคงสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทรแ โดยตรานั้นใช
แทนการลงลายมือชื่อ  (พระยาอนุมานราชธน,  2493 : 1)  และเป็นเครื่องแสดงขอบเขตของอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  (จักรฤทธิ์  อุทโธ, 
2547 : 105)     
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 การใชตราสัญลักษณแภายในทรงกลมประดับดวยพูกลิ่นหรือเฟื่องอุบะดอกไมสด  อาจสันนิษฐานไดวาเป็นภาพโคมตราอันเป็นเครื่องตาม
ประทีปรูปแบบหนึ่งสําหรับแขวนเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาในพระอารามหลวง  ซ่ึงทางราชการเกณฑแใหเจากรมหรืออธิบดีกรมตางๆ  ทําโคมหรื อ
พวงดอกไมมาแขวนเป็นพุทธบูชา  โดยแตละหนวยงานจะเขียนภาพตราประจํากรมนั้นบนเปลือกโคม เพื่อสื่อความถึงหนวยงานตนสังกัดของตน  
(ราชบัณฑิตยสถาน,  2530 : 96) ดังเชนที่ปรากฏหลักฐานในหมายรับสั่งเร่ือง  เกณฑแโคม ธงและเสาโคม ไปปใกและจุดตามพระอารามตางๆ  ในการพระ
ราชพิธีวิสาขบูชา  จ.ศ.1179  ปีฉลู  นพศก (พุทธศักราช  2360)  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยที่ระบุถึงการมีรับสั่งใหพันเภาหัวพัน
มหาดไทยตรวจดูรูปโคมตรา  พวงดอกไม  ซ่ึงขาราชการนํามาแขวนในพระระเบียง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (สํานักนายกรัฐมนตรี,  2528 : 101)  
สอดคลองกับหลักฐานจากภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนในอุโบสถ  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ซ่ึงเขียนขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยในชวงลางของหองภาพที่  7  เขียนภาพบรรยากาศการพระราชพิธีวิสาขบูชา  บริเวณศาลารายรอบพระ
ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามแขวนโคมสีขาวขอบสีทอง (พิชญา  สุมจินดา,  2553 : 172)  (ภาพที่  6)  ซ่ึงการเขียนภาพโคมตรานี้ยอมเนนย้ําถึง
ลักษณะสมจริงที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไดเป็นอยางดี 
 
  สรุปและอภิปรายผล 
 ภาพเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตาง  ภายในอุโบสถวัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  นาจะไดรับแรงบันดาลใจดานรูปแบบจาก
ภาพเครื่องแขวนที่บานหนาตางภายในอุโบสถ  วัดราชโอรสารามฯ  การประดับดอกโบตั๋นที่สวนตางของโครง  สอดคลองกับความนิยมในการใชดอกโบตั๋น
ในการประดับตกแตงงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในหวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  3  ได เป็นอยางดี  สวนการประดับ
อุบะไทยทรงเครื่องทั้งแบบอุดมคติและสมจริงรวมกันนั้น  แสดงใหเห็นถึงระยะสําคัญของการปรับเปลี่ยนแนวคิดในงานศิลปกรรมไดดีเชนกัน  นอกจากนั้น
ภาพตราคชสีหแภายในวงกลมซ่ึงประดับดวยพูกลิ่นและอุบะไทยทรงเครื่องยังอาจทําใหสันนิษฐานไดวา  เป็นภาพโคมตราที่ใชแขวนเป็นพุทธบูชาในวัน
สําคัญทางศาสนาไดอีกดวย 
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              ภาพเครือ่งแขวนบนบานประตูและหนาตางภายในอุโบสถของวัดจันทารามวรวหิาร  กรุงเทพมหานคร 

ภาพที่  1  ภาพเครื่องแขวน  วัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

 ภาพเครื่องแขวนบนบานประตแูละหนาตางภายในอโุบสถของวัดจันทารามฯ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  14  คู  แสดงใหเห็น
รูปแบบศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่  3 

 สวนคานของภาพเครื่องแขวนที่วัดราชโอรสารามฯ ประดับดวยใบไมและใบที่บดิโคงตรงสวนปลายกับผาพาดเป็นวงโคงรองรับดอกโบตั๋น 

ภาพที่  2  สวนคานของภาพเครื่องแขวนวัดราชโอรสารามฯ 
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โครงสวนบนของเครื่องแขวนที่บานประตูและหนาตางของวัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

สวนคานของภาพเครื่องแขวนวัดภคินีนาถฯ 

ภาพที่  3  ภาพใบกลวยยื่นออกจากดอกโบตั๋นขนาดใหญ 

ใบกลวยที่สวนโครงพัฒนาจากภาพใบกลวยสวนเหนอืคานของวัดราชโอรสารามฯ 

สวนคานของเครื่องแขวนวัดจันทารามฯ 

ภาพที่  4  คานเครื่องแขวนวัดจันทารามฯ 

คานเครื่องแขวนวัดจันทารามฯ ประดับดวยใบไมและบิด
โคงตรงสวนปลาย  ประดับดวยดอกโบตั๋นและกิ่งดอก
โบตั๋นขนาดเล็กดานลาง 

การประดับดอกโบตั๋นจาํนวนมากที่สวนคานและรอบภาพคชสีหแ 

ภาพที่  5  การประดับดอกโบตั๋นจํานวนมากที่สวนคาน
และรอบตรา 

รอบภาพตราคชสีหแประดับดอกโบตั๋นจาํนวนมาก สอด
รับกับความนยิมในการใชดอกโบตั๋นประดับตกแตงงาน
ในศิลปกรรมแบบบพระราชนยิม 

ภาพที่  6   ภาพโคมตรา 

ภาพโคมตราในพระราชพิธวีิสาขบูชา 

ภาพวงกลมสีขาวขนาดเล็กหรือโคมตราในพระราชพิธีวิสาขบูชา
ประดับโดยรอบศาลาราย  พระอุโบสถ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา 

ที่มา : พิชญา สุมจินดา, 2553 : 172.   
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ป๓จจัยท่ีมีผลตํอป๓ญหาการด่ืมสุราของผ๎ูขับขี่รถจักรยานยนต๑รับจา๎งสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 
Factors influencing problem in alcohol drinking of public motorcycle riders  

in Lower North part of Thailand 
 

จีรภัทร๑  รัตนชมภู1  และ ณรงค๑ศักดิ์  หนูสอน2 
                                                                             Jeeraphat  Rattanachompoo and Narongsak Noosorn 

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive study) มีวัตถุประสงคแ 1)เพื่อศึกษาระดับปใญหาการดื่มสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแ
รับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2)เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอระดับปใญหาการดื่มสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ทั้ง 9 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณแ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถแ จังหวัดนครสวรรคแ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร จํานวน 985 คน 
ใชวิธีการสุมขนาดกลุมตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 30 เทาของจํานวนตัวแปรทํานาย(กัลยา ,2549) ซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางจํานวน 468 คน โดยไดสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบงสัดสวนกลุมตัวอยางโดยใหมีการกระจายตามสัดสวนของประชากรในพื้นที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผานการตรวจสอบความเท่ียงไดคา 0.72  
 ผลการวิจัยกลุมตัวอยางนํา กลุมตัวอยางมีเพศชาย จํานวน 278 คน คิดเป็นรอยละ 59.4 มีพฤติกรรมการด่ืมสุรา คิดเป็นรอยละ 70 และพบวา 
มีรานขายเหลาใกลวิน จํานวน 434 คน รอยละ 92.7 สําหรับสถานที่ดื่มสวนใหญดื่มที่บานตนเอง จํานวน 168 คน รอยละ 35.8  สวนโอกาสในการด่ืม ดื่ม
ในงานประเพณี จํานวน 120 คน รอยละ 25.6 กลุมตัวอยางมีบุคคลที่รวมดื่มสวนใหญเป็นเพื่อนนอกวิน จํานวน 174 คน รอยละ 37.1 รองลงมาดื่มคน
เดียว จํานวน 96 คน รอยละ 20.5 และคนในครอบครัว จํานวน 42 คน สําหรับปใจจัยที่มีผลตอปใญหาการดื่มสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจาง
สาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง คือ 1.ปใจจัยนํา ไดแก สถานภาพโสด และทัศนคติระดับปานกลาง 2.ปใจจัยเอื้อ ไดแก ระยะ108-342 เมตร โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ค าส าคัญ : การด่ืมสุรา  ผูขับขี่รถจักรยานยนตแ   รับจางสาธารณะ 
 

Abstract 
 This research is the descriptive study. The purposes of this research are 1) to study the level of alcohol drinking 
problem of public motorcycle riders in lower north part of Thailand, 2) to study the factors that influencing problem in alcohol 
drinking of public motorcycle riders in lower north part of Thailand. This research applies the concept of PRECEDE framework for 
being conceptual framework.The population in this study are 985 public motorcycle riders who live in the lower north part of 
Thailand that consist of Phitsanulok, Tak, Phetchabun, Sokhothai, Uttaradit, Nokhonsawan, Uthaithani, Kampangphet and Phichit. 
The population came from the random of sample size greater-than or Equal to 30 of independent variable. Thus the result of 
population are 468 people. The random is stratified random sampling by dividing of the population by the stature of the 
population in lower north part of Thailand. The research instrument was questionnaires. The assessment of research tools by 
using content validity and the reliability is 0.72.  The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard  
deviation, and binary logistic regression. 

The result was found that the sample consisted of 278 males, 59.4% 70.1% of public motorcycle riders got the drinking 
behavior. There are 92.7% of liquor stores were near win. Most of them drank their own home at 168 persons, 35.8%. There were 
120 drinkers at the traditional party and174 drinkers, 37.1% were drink with group, followed by drinkers alone, 96 people, 20.5%, 
The factors that influencing problem in alcohol drinking of public motorcycle riders are 1) predisposing factors such as single and 
the moderate of attitude, 2) enabling factors such as the distance from motorcycle station to the shop that has alcohol for 
selling  is 108-342 meter. Therefore the predisposing factors and the enabling factors are statistically significantly at .05 level. 
 

Keywords : alcohol drinking   public motorcycle riders 
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บทน า 
 การด่ืมสุราเป็นสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยแมาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันถึงแมวาการดื่มสุราจะมีสวนชวยลดความประหมาเกอเขินในการเข าสังคม
หรือเขารวมประเพณีตางๆ แตโทษที่เกิดจากการด่ืมสุรามีมากกวาประโยชนแของการด่ืมสุราโดยทําใหเกิดปใญหาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจซ่ึงนอกจากนั้น
ยังทําใหเกิดปใญหาทางดานสังคมอุบัติเหตุและอาชญากรรม(สาวิตรี อัษณางคแกรชัย ,2557) ขอมูลงานวิจัย พบวาการดื่มสุราเป็นปใจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด
ภาระโรคเป็นอันดับตนๆเมื่อเทียบกับปใจจัยเสี่ยงอื่นๆการดื่มสุราเป็นสาเหตุของความเจ็บปุวยกวา60โรคและการดื่มสุรายังมีความสัมพันธแกับโรคตางๆที่
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับตนหลายโรคดวยกัน(ทักษพล ธรรมรังสี ,2556) การดื่มสุรายังมีผลกระทบทั้งตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมเชนการกอ
ความรุนแรงทั้งในและนอกครอบครัว การกออาชญากรรม ผลกระทบดานสังคมยังรวมถึงการฆาตัวตาย(ศูนยแปรึกษาปใญหาสุราทางโทรศัพทแ,2012)  
อาชีพขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะจึงถือวาเป็นกลุมที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรเนื่องจากมีการขับขี่รถจักรย านยนตแบนทองถนน
เป็นประจําและยิ่งผูใหบริการรถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะมีพฤติกรรมการด่ืมสุรายิ่งเพิ่มความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุนั้น
ผลกระทบไมไดจํากัดเฉพาะผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะเทานั้นแตหมายรวมถึงผลกระทบที่มีตอตัวผูโดยสารดวยดังนั้นผูวิจั ยจึงสนใจจะศึกษา
ปใญหาการดื่มสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลางซ่ึงจะเป็นแนวทางใหผูเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนแในการวางแผนปูองกันหรือลดปใญหาจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาระดับปใญหาการด่ืมสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
 2.เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอระดับปใญหาการด่ืมสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง   
 1.ทฤษฎีPRECEDE 
 PRECEDE-PROCEED Model เป็นกระบวนการวินิจฉัยเพื่อการวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพที่มีแนวคิดวาพฤติกรรมบุคคล 
มีสาเหตุมาจากหลายปใจจัย(Multiplefactors) ดังนั้น จะตองมีการวินิจฉัยถึงปใจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมนั้นๆเพื่อนํามาเป็นขอมูลในการวางแผน และ
กําหนดกลวิธีในการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอไป(สุสารี ประคินกิจ,2554) 
 ขั้นตอนของ PRECEDE/PROCEED Modelประกอบไปดวยการทํางาน 9ขั้นตอน แตสําหรับการวิจัยครั้งนี้มีการประยุกตแใช 4 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินปใญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนวามีหรือไม 
 ขั้นตอนที่ 2 การจําแนกปใญหาสุขภาพอันกอใหเกิดปใญหาคุณภาพชีวิต หรือปใญหาทางสังคม 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นระยะที่จําแนกสวนของปใญหาทางดานสุขภาพที่เป็นลักษณะพฤติกรรมออกจากสวนที่ไมใชพฤติกรรมเชน เศรษฐกิจ 
กรรมพันธุแ และสิ่งแวดลอม 
 ขั้นตอนที่ 4 สําหรับระยะนี้จะเป็นการระบุชนิดของปใจจัยที่เกี่ยวของกับ พฤติกรรมแบงออกเป็น 3 กลุมดวยกัน คือPredisposing Factor, 
Enabling Factor และ Reinforcing Factor 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 ธนกฤต ชัยถวัลยแวงศแ   (2556) เรื่องการดื่มแอลกอฮอลแของคนงานกอสราง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่ม
แอลกอฮอลแเป็นแบบติดตัว เชน เพศ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพอื่นมากอน และทัศนคติในทางที่ดีตอการดื่มเชน คิดวาการดื่มชวย
แกปใญหาได เป็นปใจจัยเส่ียงตอการติดแอลกอฮอลแและมีเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ 7 เทา 
 พีรภัทรแ ชูชื่น (2556) เร่ือง ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการด่ืมสุราของพยาบาลชายสังกัดกรมการแพทยแทหารอากาศ พบวา ปใจจัย
นํา ไดแก เจตคติตอการดื่มสุรา การรับรูถึงผลกระทบจากการดื่มสุรา  ปใจจัยเอื้อ ไดแก การมีและการเขาถึงสถานบริการตางๆ สภาพแว ดลอมภายใน
หนวยงาน นโยบายและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพกําลังพล และปใจจัยเสริม ไดแก การรับสื่อโฆษณา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 
มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการด่ืมสุราของพยาบาลชาย สวนปใจจัยนํา ซ่ึงไดแก ความรู ไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการด่ืมสุราของพยาบาลชาย 
 เกรียงไกร พึ่งเชื้อ (2555) เรื่องปใจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลแของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม พบวา 
ประสบการณแการด่ืมแอลกอฮอลแ เพศ(ชาย) การไดรับขาวสารกาโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ ทัศนคติตอการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ สามารถ
รวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแของเยาวชนในจังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.4 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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4.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ป๓จจัยน า  
-เพศ 
-อายุ 
-การศึกษา 
-สถานภาพ 
-ประสบการณแการขับขี่ 
-รายไดจากการขับขี่ 
-ระยะเวลาในการขับขี่/วัน 
-จํานวนลูกคาเฉลี่ย/วัน 
-การรับรูผลกระทบจากการด่ืมสุรา 
-ทัศนคต ิ

 

 
ป๓จจัยเอื้อ 
-โอกาสในการด่ืม 
-สถานที่ดื่ม 
-รานขายเหลาในบริเวณวิน 
-ระยะหางจากรานขายเหลา 
-สมาชิกในวิน 

 
 

ป๓จจัยเสริม 
-บุคคลที่รวมดื่มดวย 
-ความถี่การเขารวมงานสังคม 
-สถานะภาพทางสังคม 
-การไดรับขอมูลขาวสาร 

 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุมํตัวอยาํง   
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ทั้ง 9 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก 
จังหวัดเพชรบูรณแ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถแ จังหวัดนครสวรรคแ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร จํานวน 985 คน 
 กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมขนาดกลุมตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 30 เทาของจํานวนตัวแปรทํานาย(กัลยา,2549) ซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางจํานวน 
468 คน โดยไดสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบงสัดสวนกลุมตัวอยางโดยใหมีการกระจายตามสัดสวนของประชากรใน
พื้นที่ศึกษา ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 สัดสวนของประชากรในพื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุํมตัวอยําง 
พิษณุโลก 325 120 

นครสวรรคแ 254 154 
อุตรดิตถแ 99 47 

ตาก 16 8 
สุโขทัย 31 15 

อุทัยธาน ี 42 20 
กําแพงเพชร 51 24 

พิจิตร 54 26 
เพชรบูรณแ 113 54 

รวม 985 468 
 

ระดับป๓ญหาการดื่มสุรา 
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2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือ 
ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลสรางขึ้นบนพื้นฐานของแบบจําลอง PRECEDE  รวมกับการประยุกตแใช

แบบประเมินปใญหาการด่ืมสุรา(AUDIT) 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ  
 การหาความตรงเชิงเนื้อหา ผูวิจัยรางแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญอกี 3 ทาน ตรวจสอบความตรงในเชิงเนื้อหา จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถาม
มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 การหาความเชื่อมั่น ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขความตรงของเนื้อหาแลว ไปทดลองใชกับผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะใน
จังหวัดแพร จํานวน 30 คน วิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.72 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิเคราะหแพฤติกรรมการด่ืมสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือ กลุมตัวอยางมีการดื่มสุรา รอยละ 70.1 
และไมดื่มสุรา รอยละ 29.9 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ สวนใหญดื่มเบียรแ รอยละ 36.8 สุรา รอยละ 32.0 และเหลา รอยละ 102 สําหรับระดับการดื่ม
สุรา สวนใหญอยูในระดับเส่ียงอันตราย รอยละ 35.9 ระดับไมเสี่ยงอันตราย รอยละ 21.0 และระดับติดสุรา รอยละ 17.6 ดังตาราง 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการด่ืมสุราของผูขบัขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจงัหวัดภาคเหนือ 
 
    (N=468) 

การดื่มสุรา จ านวน ร๎อยละ 

การด่ืมสุรา 
   ไมดื่ม  
   ดื่ม 

 
140 
328 

 
29.9 
70.1 

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 
   สุรา 
   เบยีรแ 
   เหลา 

 
105 
121 
102 

 
32.0 
36.8 
31.0 

ระดับการด่ืมสุรา 
   ไมเส่ียงอันตราย 
   เส่ียงอันตราย 
   เกิดอันตราย 
   ติดสุรา 

 
96 
118 
56 
58 

 
21.0 
35.9 
17.0 
17.6 

 
ผลการวิเคราะหแถดถอยแบบโลจิสติก ระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปใจจัยนํา  ปใจจัยเอื้อ และปใจจัยเสริม และตัวแปรตามไดแก พฤติกรรมการดื่ม

สุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการด่ืมสุรามากกวากลุมตัว
ตัวอยางที่มีสถานภาพหยา/หมาย 0.257 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( Sig =0.006) กลุมตัวอยางที่มีทัศนคติระดับปานกลาง                 มีพฤติกรรม
การด่ืมสุรามากกวาตัวตัวอยางที่มีทัศนคติระดับดี 0.325 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( Sig =0.021) และพบวาผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะ ที่
มีระยะหางของรานขายเหลาใกลวินในระยะ108-342 เมตร มีพฤติกรรมการดื่มสุรามากกวาผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะที่มีระยะหางของราน
ขายเหลาใกลวินในระยะ 343 เมตรขึ้นไป 3.788 เทา (Sig = 0.006)  ดังตาราง 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหแถดถอยแบบโลจิสติก 
 

ตัวแปรอิสระ B Exp(B) Sig 95% CI for Exp(B) 
Lower Upper 

เพศ 
ชาย 
หญิง(กลุมอางอิง) 

 
-0.438 

 
0.645 

 
0.132 

 
0.365 

 
1.141 

สถานภาพ 
โสด 
คู 
แยกกนัอยู 
หยา/หมาย(กลุมอางอิง) 

 
-1.359 
19.296 
-0.448 
 

 
0.257 
2.401 
0.639 

 
0.006 
0.999 
0.462 

 
0.098 
0.000 
0.193 

 
0.675 
 
2.109 

การรับรู 
การรับรูระดับไมด ี
การรับรูระดับปานกลาง 
การรับรูระดับดี(กลุมอางอิง) 

 
-19.205 
-19.802 
 

 
0.000 
0.000 

 
0.998 
0.998 

 
0.000 
0.000 

 

ทัศนคต ิ
ทัศนคตริะดับไมด ี
ทัศนคตริะดับปานกลาง 
ทัศนคตริะดับดี(กลุมอางอิง) 

 
-0.730 
-1.125 
 

 
0.428 
0.325 

 
0.66 
0.021 

 
0.221 
0.125 
 

 
1.051 
0.844 

อายุ 
อายุนอยกวา 20 ปี 
อายุ21-30 ปี 
อายุ31-40 ปี 
อายุ41-50 ปี 
อายุ51-60 ปี 
อายุ 60 ปีขึ้นไป(กลุมอางอิง) 

 
1.882 
0.514 
1.994 
0.640 
1.697 

 
6.569 
1.672 
7.345 
1.896 
5.455 

 
0.205 
0.691 
0.126 
0.624 
0.208 

 
0.357 
0.133 
0.570 
0.147 
0.390 

 
120.737 
21.033 
94.592 
24.435 
76.366 

ระยะหางของรานขายเหลา 
นอยกวา 107 เมตร 
108-342 เมตร  
343 เมตรขึน้ไป(กลุมอางอิง) 

 
0.578 
1.332 

 
1.783 
3.788 

 
0.292 
0.006 

 
0.608 
1.477 

 
5.226 
9.714 

คา Nagelkerke R2=0.405  ;เปอรแเซ็นตแรวมของการพยากรณแถกูตอง 78.2  
  

จากผลการศึกษา พบวา ตวัแปรอิสระ ทั้ง 3 ตัว ไดแก สถานภาพโสด ทัศนคติระดับปานกลาง และ ระยะหางของรานขายเหลาใกลวินในระยะ
108-342 เมตร สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการด่ืมสุรา รอยละ 40.5 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1.การศึกษาระดับปใญหาการดื่มสุราของผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบวา ผูขับขี่รถจักรยานยนตแ
รับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง สวนใหญมีการด่ืมสุรา โดยเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันมาก คือ เบียรแ และจากการประเมินระดับปใญหาการด่ืมสุรา
พบวา สวนใหญ มีการด่ืมสุราในระดับ เส่ียงอันตราย 
 2.การศึกษาปใจจัยที่มีผลตอระดับปใญหาการด่ืมสุราของผูขับขี่รถจกัรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง คือ สถานภาพโสด 
ทัศนคตแิละระยะหางของรานขายเหลาในระยะ108-342 เมตร  
ผลการทดสอบสมสุติฐาน พบวา ปใจจยันํา คือ สถานภาพโสดและทัศนคติ ปใจจยัเอื้อ คือระยะหางของรานขายเหลาในระยะ108-342 เมตรที่ แตกตางกัน
จะสงผลใหผูขับขี่รถจักรยานยนตแรับจางสาธารณะในจังหวัดภาคเหนือตอนลางมีระดัญปใญหาการด่ืมสุราที่แตกตางกัน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารยแ.ดร.ณรงคแศักดิ์ หนูสอน อาจารยแที่ปรึกษางานวิจัย ที่
กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง  ความตั้งใจจริงและความทุมเทของ
อาจารยแและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่นี้  

ขอขอบพระคุณศูนยแวิจัยปใญหาสุรา (ศวส.) ที่ไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในครั้งนี้  จนทําใหการทําวิจัยในครั้งประสบความสําเร็จเป็นอยางดี 
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนแอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี  ทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยแที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทํา

ใหผลงานวิจัยเป็น ประโยชนแตอผูที่เกี่ยวของและขอมอบความกตัญโูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมี พระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่
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อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว และยินดีที่จะรับฟใงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชนแใน  การพัฒนางานวิจัย
ตอไป 
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วิทยาศาตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ. 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College 19 
 

การวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงส ารวจการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนที่มีตํอการทํองเท่ียวโดยชุมชน  
ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

Exploratory factor analysis about the community‖s participation to Community Based Tourism of Bang 
Nam Pueng Subdistrict, Pra pa daeng District, Samut Prakarn Province 
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บทคัดยํอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาองคแประกอบที่สําคัญของการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน  ตําบลบางน้ําผึ้ง 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากประชาชนในชุมชนจํานวน 370 ตัวอยาง ใชแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ทําการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) โดยใชการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจดวยวิธีการ
สกัดองคแประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนองคแประกอบตั้งฉากดวยวิธีแวริแมกซแ (Varimax) ผลการวิจัยพบวา ชุดตัวแปรที่
ทําการศึกษาสามารถวิเคราะหแองคแประกอบที่ 6 องคแประกอบ ประกอบดวย การวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว การจัดกิจกรรมและสรางภาพลักษณแ
แหลงทองเที่ยว การพัฒนาและอนุรักษแแหลงทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว การมีสวนไดสวนเสียจากแหลงทองเที่ยว การ สรางความเขาใจ
ระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน ซ่ึงทุกองคแประกอบมีคาไอแกน (Eigen value) เกิน 1.00 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได 67.199 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงปใจจัยที่สําคัญตอการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชนและ
คนในชุมชน ไดนําปใจจัยดังกลาวนี้ไปพิจารณาและประยุกตแใชกับกลยุทธแดานการทองเท่ียวเพื่อกําหนดทิศทางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนตอไป 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะหแองคแประกอบ การมีสวนรวม การทองเท่ียวโดยชุมชน 
 
ABstract 

This research’s goal is to study the important elements of the citizen’s participation to tourism arranged by the 
community of Bang Nam Pueng subdistrict, Pra pa daeng district, samut Prakarn Province by documentation from people in the 
community by the number of 370 examples, using surveys as the tool for researching, Processimg exploratory factor analysis by 
using the method of Principal component analysis, using Varimax to rotate the elements’ core perpendicularly. Research results 
show that the variable sets that are being researched can analyze the sixth element. Those elements consist of planning and 
encouraging tourism, organizing events and creating image for attractions, developing and preserving the attractions, knowledge 
about the attractions, Gaining interest from the attractions, creating conception between the attractions and the community, in 
which every elements has more than 1.00 Eigen value wherewith cumulative variance can by described as 67.199. Research 
results also shows the factor that is important for the participation of the community to tourism arranged by the community that 
governmental faculties, private faculties, community leader and community members have regarded and apply those elements 
to the tourism strategy and can also direct and develop Community Based Tourism. 
 
Keywords : Exploratory factor analysis, participation, Community Based Tourism 
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บทน า  
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism) คือ การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 

กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผู มาเยือนใน
ขณะเดียวกันภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การทองเท่ียวโดยชุมชนไดเขาไปมีบทบาทในการสรางคุณภาพใหมของการทองเท่ียวในขณะเดียวกัน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียวโดยชุมชนไดเขาไปมีบทบาทในการสรางคุณภาพใหมของการทองเที่ยวใหมีความหมายมากกวาการ
พักผอน โดยการสรางอาชีพใหชุมชน และไดเปิดมิติของการทองเท่ียวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเคารพคนในทองถิ่น จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยูใน
ภาคกลางของประเทศไทย ที่บริเวณปลายสุดของแมน้ําเจาพระยา เป็นจังหวัดขนาดเล็กบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียก อีกวา “เมืองปากน้ํา” 
มีแมน้ําเจาพระยาเป็นแมน้ําสายสําคัญ และมีคลองสาขาแยกจากแมน้ําเจาพระยาจํานวนมาก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุม เหมาะแกการ
ทํานาและทําสวน มีปุาชายเลนตามชายฝใ่งซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปทองเท่ียวกันมาก 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุํมนักทํองเที่ยว/ป ี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
นักทองเที่ยวชาวไทย 1,824,891 1,628,648 2,621,078 2,772,430 2,877,640 
นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ 1,478,414 1,349,560 1,593,788 1,635,716 1,747,748 

รวม 3,303,305 2,978,164 4,214,866 4,408,146 4,625,388 
ที่มา : ศูนยแวิจัยดานตลาดการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557  
 

จากตารางที่ 1-1 ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผานมาจากสถิตินักทองเที่ยวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉลี่ยประมาณ 4,625,388 คน ซ่ึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีสถานที่ ทองเที่ยวที่โดดเดน
หลากหลาย สามารถเดินทางทองเที่ยวไดตลอดทั้งปี และอยูใกลกรุงเทพมหานครอีกดวยโดยแหลงทองเที่ยวตางๆ ยังคงความเป็นดั้งเดิมของวัฒนธรรม
ประเพณีและธรรมชาติเอาไว อาทิเชน ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง คุงบางกระเจา สถานตากอากาศบางปู ปูอมพระจุลจอมเกลา ประเพณีโยนบัววัดบางพลี  งาน
พระสมุทรเจดียแ เป็นตน  

ตําบลบางน้ําผึ้งเป็นที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา มีทัศนียภาพที่สวยงามรมร่ืน ผลไมในสวนมากมายและน้ําหวานจากดอกไมนานาชนิดที่ดึงดูด
ใหผึ้งมาอาศัยทํารังอยูโดยทั่วไป ในพื้นที่นี้ชาวบานไดนําน้ําผึ้งมาตักบาตรจึงไดขนานนามแผนดินแหงนี้วา “บางน้ําผึ้ง” คนในชุมชน สวนใหญมีเชื้อสาย
มอญและยังคงดําเนินชีวิตริมคลอง โดยมีตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเป็นแหลงกระจายรายไดสูชุมชนที่สําคัญ โดยตลาดน้ําแหงนี้ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจําปี พ.ศ.2553 ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทแหลงทองเที่ยวชุมชนจุดเดนดานการทองเที่ยวอื่น ๆ ของชุมชนนั้นมีมากมาย 
อาทิเชนโฮมสเตยแบางน้ําผึ้งสวนปุาชุมชนหมูบาน OTOP โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทํามาหากินและการฝึกทักษะอาชีพตาง ๆ เสนทางจักรยาน
ชมวิถีชีวิตทั้งดานประวัติศาสตรแวัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงธรรมชาติที่รมรื่นภายในชุมชน มีทั้งความเพลิดเพลิน ปลอดภัยและไมทําลายสิ่งแวดลอม  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาองคแประกอบที่สําคัญของการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแองคแประกอบดานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวโดย
ชุมชนอยางยั่งยืน และองคแประกอบสมรรถนะการจัดการการทองเท่ียว เพื่อเป็นทิศทางในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเป็นแนวทางในการสรุปผล 
อภิปรายผลตอไป 
การวิเคราะหแองคแประกอบ (Exploratory factor analysis) 
 กระบวนการวิเคราะหแองคแประกอบถอืกาํเนิดขึ้นมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 โดย Spearman (1904) แตการวิเคราะหแองคแประกอบในสมัยนั้น
ยังเป็นวิธีที่ยุงยาก  
รูปแบบในการวิเคราะหแองคแประกอบมี 2 ประการ คือ 

1. เพื่อสํารวจหรือคนหาตัวแปรแฝง ที่ซอนอยูภาย ใตตัวแปรที่สังเกตไดหรือวัดไดเรียกวาการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA ) 

2. เพื่อพิสูจนแตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ผูอื่นคนพบเรียกวา การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ขั้นตอนการวิเคราะหแองคแประกอบ (Factor Analysis) 
มีขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญ 4 ขั้นตอนดังนี ้คือ 
1. การสรางเมตริกซแความสัมพันธแระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) การสรางเมตริกซแความสัมพันธแระหวางคูของตัวแปรทุกตวั 

เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะหแปใจจัยที่จะดําเนินการหาความสัมพันธแในรูปแบบเสนตรง โดยวิธีของ Pearson Correlation ระหวางตัวแปรทุกคูที่
ตองการนํามาจัดกลุม ซึ่งจะอยูในรูปของ Correlation 
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2. การสกัดปใจจัย (Factor Extraction) การสกัดปใจจัย คือ การหาจํานวน Factor ที่สามารถใชตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปใจจัยมี
หลายวิธี ดังนั้นจะตองตัดสินใจเลือกใชวิธีการสกัดปใจจัยใด เพราะแตละวิธีจะใหผลแตกตางกัน โดยวิธีการสกัดปใจจัยแบงออกเป็น 2 วิธีใหญ ๆ คือ 
 2.1 วิธีองคแประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้อาศัยหลักความสัมพันธแเชิงเสนระหวางตัวแปรที่ใชเป็นขอมูล
องคแประกอบหลัก ตัวแปรคือ การผสมเชิงเสนตรง (Linear Combination) ของตัวแปรที่อธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากที่สุด 
 2.2 วิธีองคแประกอบรวม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีนี้สามารถแบงไดเป็น 5 วิธี ดังนี้คือ วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมปรับน้ําหนัก 
(Unweighted Least Square) วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป (Generalized Least Square : ULS) วิธีความเป็นไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood 
Method : ML) วิธีอัลฟุา (Alpha Method) และวิธีเงา (Image Method) 
 2.3 การหมุนแกนปใจจัย (Factor Rotation) เป็นขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่ง ๆ ควรจะจัดอยูในกลุม
หรือในปใจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปใจจัยจะไดปใจจัยหลายปใจจัย การหมุนแกนจึงจะเป็นวิธีการที่จะทํา ใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปใจจัยหนึ่ง ๆ 
ชัดเจนขึ้น วิธีการหมุนแกนปใจจัยสามารถแบงออกไดเป็น 2 วิธี ใหญ ๆ คือ  
วิธีที่ 1 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) เป็นวิธีการหมุนแกนแบบที่ใหแกนของปใจจัยหมุนจากตําแหนงเดิม ในลักษณะตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มี
การหมุนแกนเรียกวา เป็นการหมุนแกนแบบที่ปใจจัยแตละปใจจัยไมมีความสัมพันธแกันเลย วิธีการหมุนแกนแบบมุมฉากสามารถจําแนกได 3 วิธียอย ๆ ดังนี้ 
แบบวาริแมกซแ (Varimax) แบบอิควาแมกซแ (Equamax) แบบควอติแมกซแ (Quartimax)  
วิธีที่ 2 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เป็นวิธีการหมุนแกนแบบที่ใหแกนของปใจจัยหมุนจากตําแหนงเดิมในลักษณะเป็นมุมแหลมและ
ไมตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกน 
 2.4 การใหความหมายแกปใจจัย (Factor Meaning) การใหความหมายแกปใจจัย เป็นขั้นตอนที่จะตองกําหนดชื่อหรือใหความหมายแก
ปใจจัยหรือตัวแปรที่ไดโดยพิจารณาวาในปใจจัยนั้น ๆ ประกอบดวยตัวแปรอะไร 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
 วิลเลี่ยม ดับบลิว รีดเดอรแ (William W. Reeder) [7] ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมในการปะทะสังสรรคแ
ทางสังคม ซ่ึงรวมทั้งการมีสวนรวมของปใจเจกบุคคลและการมีสวนรวมของกลุม 
 อรทัย ก฿กผล ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน (Public- Participation) หมายถึง การที่องคแกรปกครองทองถิ่นเปิดให
ประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑแ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของทองถิ่น เพื่อผลประโยชนแของประชาชนโดยสวนรวมอยาง
แทจริง 
 โคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen John M. & Uphof) [9] ไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวม ออกเป็น 4 แบบ คือ  
 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรกสุด คือ การกําหนดความตองการและ
จัดลําดับความสําคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจ
ในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
 2.  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) ในสวนที่เป็นองคแประกอบของการดําเนินงานตามโครงการนั้นจะไดมาจากคําถาม
ที่วา ใครจะทําประโยชนแใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนแไดโดยวิธีใด เชน การสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และ
การขอความชวยเหลือ เป็นตน 
 3.  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแ (Benefits) ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนแนอกจากความสําคัญของผลประโยชนแในเชิงปริมาณและ
คุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนแภายในกลุมผลประโยชนแของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชนแในทางบวกและ ผลที่เกิดขึ้นในทาง
ลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชนแและเป็นโทษตอบุคคลในสังคมดวย 
 4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคัญที่จะตองสังเกต คือ ความเห็นความชอบ และความคาดหวัง ซ่ึงจะมีอิทธิพล
สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
 อรทัย ก฿กผล ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงส้ินสุด ไมใชเป็นการจัดเวทีการ
มีสวนรวมครั้งเดียว ตัวอยางเชน ในการแกปใญหาของชุมชน ควรเปิดใหประชาชนเขารวมตั้งแตตนจนจบ ดังนี้ 
 1.  เร่ิมตั้งแตการเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหนาที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู 
 2.  รวมคิดดวยกันวาอะไรที่เป็นปใญหาของชุมชน มีสาเหตุอยางไรและจะจัดลําดับความสําคัญของปใญหาเปูาหมายอยางไร และควรที่จะจัดการ
กับปใญหาใดกอนหลัง 
 3.  รวมกันวางแผนการดําเนินงาน วาจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบงงานกันอยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหา
งบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผูดูแลรักษา 
 4.  รวมดําเนินงาน ประชาชนจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรูความสามารถของตนเอง 
 5.  รวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานรวมกันประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปใญหาอุปสรรคและรวมกันในการ
หาทางแกปใญหา เพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปูาหมาย 
 6.  รวมรับผลประโยชนแ ประชาชนที่เขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนแลวยอม ที่จะไดรับผลประโยชนแรวมกัน ซ่ึงอาจไมจําเป็นที่จะตองอยู
ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แตอาจเป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยูที่ดีขึ้นก็ได 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขั้นตอนที่ 1 ประขากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูใน ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจํานวนประชากร 4,877 คน  
 กลุมตัวอยาง 
 จํานวนกลุมประชากรตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนประชากร 4,877 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane,1967) ที่ประชากร 5,000 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 370 ตัวอยาง 
 ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และระดับการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มี
ตอการทองเท่ียวโดยชุมชน ทําการทดสอบเครื่องมือดวยการทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ผลการทดลองได
คาสัมประสิทธิอัลฟุา (-Coefficient) ของ Cronbach ไดเทากับ 0.927 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหแขอมูล 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยแสดงเป็นความถี่และวิเคราะหแเป็นคารอยละ (Frequency and Percentage) 
 ระดับการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ทําการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) 
โดยใชการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจดวยวิธีการสกัดองคแประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนองคแประกอบตั้งฉากดวย
วิธีแวริแมกซแ (Varimax) โดยพิจารณาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักองคแประกอบนอยกวา 0.4 หรือมี Croos Loading มากกวา 1 องคแประกอบจะถูกตัดทิ้ง และตัว
บงชี้ที่ยังอยูในโมเดลจะตองมีคาไอแกน (Eigan value) มากวา 1.0 ตาม (Hair, Black, Babin and Tatham) [12] ซ่ึงไดแนะนําไวในการวิเคราะหแ
องคแประกอบเชิงสํารวจ 
 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและอภิปรายผล 
เมื่อไดทําการวิเคราะหแองคแประกอบและสกัดองคแประกอบแลวจะนํามาสรุปผลและอภิปรายผลเพื่อเสนอแนวทางในการนําไปประยุกตแใชกับกลยุทธแการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 251 คน คิดเป็นรอยละ 67.80 ชวงอายุ 41-60 
ปี จํานวน 181 คน คิดเป็นรอยละ 48.90 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 130 คน คิดเป็นรอยละ 35.14 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 31.10 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 187 คน คิดเป็นรอยละ 50.54 
ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ (EFA) 

ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ทําการศึกษา โดยการวิเคราะหแ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : 
KMO พบวามีคาเทากับ 0.873 ซ่ึงมากวา 0.80 แสดงวาตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหแองคแประกอบในระดับดีมาก ตามเกณฑแของ Kim 
and Mueller (อางถึงใน นงลักษณแ วิรัชชัย) [13] และผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธแกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 แสดงวาตัวแปรตาง ๆ สามารถนําไปใชในการวิเคราะหแองคแประกอบได ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการวัดคา KMO และการทดสอบ Bartlett’s test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.873 
Approx. Chi-Square  6912.682 
Bartlett's Test of Sphericity df 406 
 Sig. 0.000 
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ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจดวยวิธีการหมุนแกนวิธีแวริแมกซแ (Varimax) เพื่อสกัดหาองคแประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจดวยวิธีการหมุนแกนวิธีแวริแมกซแ (Varimax) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
องค๑ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
การมีสวนรวมในการวางแผนจัดกิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชน 0.837 -0.030 0.064 0.163 0.207 0.068 
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม 0.797 0.140 0.072 0.165 0.110 -0.137 
การมีสวนรวมในการเขาประชุมในการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยว 0.758 0.243 0.145 0.087 0.072 -0.002 
การมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว 0.754 0.067 0.148 0.182 0.286 0.050 
การมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณแในการจัดการ
แหลงทองเที่ยว 

0.709 -0.107 0.269 0.043 0.092 0.213 

การมีสวนรวมในการชวยเหลือบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
ตาง ๆ เพื่อการดําเนินกิจกรรม 

0.675 0.013 0.213 0.189 0.110 0.144 

การมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานทองถ่ิน 0.654 0.136 0.252 0.108 0.192 -0.330 
การไดเขารวมกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน 0.559 0.063 0.391 0.137 0.287 -0.267 
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน 
ในระดับใด 

0.072 0.831 0.042 0.085 0.074 0.240 

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพและยกระดับชีวิต
ของคนในตําบลบางนํ้าผึ้งไดมากนอยเพียงใด 

0.012 0.790 0.017 0.133 0.151 0.305 

การมีสวนในการประชาสัมพันธแและใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
มากนอยเพียงใด 

0.143 0.755 0.094 0.132 0.006 -0.140 

การประชาสัมพันธแมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวในระดับใด 

-0.127 0.729 0.143 0.050 0.031 0.091 

การปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติใน
ตําบลบางนํ้าผึ้งมีความสําคัญในระดับใด 

-0.024 0.650 0.238 0.178 -0.275 -0.075 

ทานรูสึกภูมิใจในชุมชนของตนเอง 0.190 0.637 0.064 0.110 0.033 -0.248 
ทานมีความประทับใจในการถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินใหแก
นักทองเที่ยวในระดับใด 

0.203 0.498 0.320 0.356 -0.197 0.084 

การมีสวนรวมในการอนุรักษแวัฒนธรรมภายในชุมชน 0.198 0.192 0.842 0.212 0.066 0.045 
การมีสวนรวมในการฟื้นฟูแหลงทองเที่ยวของชุมชน 0.208 0.228 0.817 0.212 0.083 -0.028 
การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 0.197 0.207 0.814 0.231 0.052 0.014 
การมีสวนรวมในการแกไขปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน 
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 

0.399 -0.006 0.561 0.067 0.292 0.022 

การมีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อประเมินผล 0.369 0.140 0.424 0.080 0.271 -0.186 
ทานมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนในระดับใด 0.203 0.041 0.135 0.829 0.137 -0.026 
ทานมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวภายในตําบลบางนํ้าผึ้ง 
ในระดับใด 

0.181 0.155 0.178 0.780 0.048 -0.010 

ทานมีความรูเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมกับ
นักทองเที่ยวไดในระดับใด 

0.206 0.177 0.142 0.755 0.013 0.053 

ทานทราบถึงวิธีการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 0.060 0.377 0.217 0.683 -0.023 0.105 
ทานไดรับสิทธิในการใชประโยชนแจากกิจกรรมการทองเที่ยว 0.316 0.022 0.116 0.052 0.815 -0.043 
ทานไดรับรายไดหรือผลประโยชนแจากการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 

0.273 -0.011 0.103 -0.002 0.803 0.048 

การมีสวนรวมในการควบคุมดูแลการใชจายในกิจกรรมตาง ๆ  
ของชุมชน 

0.392 -0.123 0.357 0.157 0.454 0.147 

ทานไดรับความรูตาง ๆ จากการดําเนินงานของชุมชน 0.310 0.364 0.220 0.177 0.415 -0.359 
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสงผลใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางคนในชุมชนและนักทองเที่ยว 

0.177 0.422 0.071 0.202 0.070 0.686 

Eigen value 5.289 4.287 3.434 2.964 2.312 1.202 
Percentage variance explained 18.237 14.783 11.840 10.222 7.972 4.146 
Cumulative percentage 18.237 33.020 44.860 55.082 63.054 67.200 
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ผลจากการจัดตัวแปรเขาองคแประกอบและการตั้งชื่อองคแประกอบ จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหแมีทั้งหมด 29 ตัวแปร 
สามารถจัดองคแประกอบ (Component) ไดจํานวน 6 องคแประกอบ มีคาไอแกน (Eigen value) เกิน 1.00 ซ่ึงแสดงวาแตละองคแประกอบสามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรไดทั้ง 29 ตัวแปร ซ่ึงทั้ง 6 องคแประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ 67.200 โดย
องคแประกอบที่ 1 อธิบายไดรอยละ 18.237 องคแประกอบที่ 2 อธิบายไดรอยละ 14.783 องคแประกอบที่ 3 อธิบายไดรอยละ 11.840 องคแประกอบที่ 4 
อธิบายไดรอยละ 10.222 องคแประกอบที่ 5 อธิบายไดรอยละ 7.972 และองคแประกอบที่ 6 อธิบายไดรอยละ 4.146  เมื่อจัดองคแประกอบได 6 
องคแประกอบจึงทําการกําหนดชื่อองคแประกอบเพื่อสื่อความหมายที่สอดคลองกับตัวแปรของแตละองคแประกอบเพื่อที่มีความเหมาะสมในกับการนําไปใช
ตอไป แสดงดังในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การกําหนดกลุมขององคแประกอบ 

องค๑ประกอบ ตัวแปร 
การวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 1. การมีสวนรวมในการวางแผนจัดกิจกรรมการทองเท่ียวภายในชุมชน 
 2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม 
 3. การมีสวนรวมในการเขาประชุมในการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยว 
 4. การมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียว 
 5. การมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณแในการจัดการแหลงทองเที่ยว 
 6. การมีสวนรวมในการชวยเหลือบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อการดําเนิน

กิจกรรม 
 7. การมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานทองถิ่น 
 8. การไดเขารวมกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน 
 
ตารางที่ 4 การกําหนดกลุมขององคแประกอบ (ตอ) 

องค๑ประกอบ ตัวแปร 
การจัดกิจกรรมและสรางภาพลักษณแแหลงทองเที่ยว 1. การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนในระดับใด 
 2. การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวกอใหเกดิการพัฒนาอาชีพและยกระดบัชีวิตของคนในตําบล

บางน้ําผึ้งไดมากนอยเพยีงใด 
 3. การมีสวนในการประชาสัมพันธแและใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวมากนอยเพียงใด 
 4. การประชาสัมพันธแมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใน

ระดับใด 
 5. การปลูกจิตสาํนึกใหกบัคนในชุมชนเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลบางน้ําผึ้ง

มีความสําคัญในระดับใด 
 6. ทานรูสึกภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
 7. ทานมีความประทับใจในการถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นใหแกนกัทองเที่ยวใน

ระดับใด 
การพัฒนาและอนุรักษแแหลงทองเที่ยว 1. การมีสวนรวมในการอนุรักษแวัฒนธรรมภายในชุมชน 
 2. การมีสวนรวมในการฟื้นฟแูหลงทองเที่ยวของชุมชน 
 3. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
 4. การมีสวนรวมในการแกไขปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
 5. การมีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อประเมินผล 
ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว 1. ทานมีความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวโดยชุมชนในระดับใด 
 2. ทานมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเท่ียวภายในตําบลบางน้ําผึ้งในระดับใด 
 3. ทานมีความรูเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมกับนักทองเที่ยวไดในระดับใด 
 4. ทานทราบถึงวธิีการดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวและสิ่งแวดลอม 
การมีสวนไดสวนเสียจากแหลงทองเที่ยว 1. ทานไดรับสิทธิในการใชประโยชนแจากกิจกรรมการทองเท่ียว 
 2. ทานไดรับรายไดหรือผลประโยชนแจากการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว 
 3. การมีสวนรวมในการควบคุมดูแลการใชจายในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
 4. ทานไดรับความรูตาง ๆ จากการดําเนินงานของชุมชน 
การสรางความเขาใจระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน 1. การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวสงผลใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง

กันระหวางคนในชุมชนและนักทองเที่ยว 
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 ผลจากการจัดกลุมองคแประกอบ จากตารางที่ 4 จะไดองคแประกอบจํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ดานการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
ภายในกลุมประกอบดวยตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร กลุมที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมและสรางภาพลักษณแแหลงทองเที่ยว ภายในกลุมประกอบดวยตัวแปร
จํานวน 7 ตัวแปร กลุมที่ 3 ดานการพัฒนาและอนุรักษแแหลงทองเที่ยว ภายในกลุมประกอบดวยตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร กลุมที่ 4 ดานความรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยว ภายในกลุมประกอบดวยตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร กลุมที่ 5 ดานการมีสวนไดสวนเสียจากแหลงทองเที่ยว ภายในกลุมประกอบดวยตัวแปรจํานวน 
4 ตัวแปร และกลุมที่ 6 ดานการสรางความเขาใจระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน ภายในกลุมมีเพียง 1 ตัวแปร 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  จากการวิเคราะหแ
องคแประกอบ สามารถแยกองคแประกอบได 6 กลุม ไดแก ดานการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว ดานการจัดกิจกรรมและสรางภาพลักษณแแหลง ดาน
การพัฒนาและอนุรักษแแหลงทองเที่ยว ดานความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ดานการมีสวนไดสวนเสียจากแหลงทองเที่ยว ดานการสรางความเขาใจระหวาง
นักทองเที่ยวและชุมชน 
 โดยสามารถอภิปรายผลจากการวิเคราะหแองคแประกอบดานการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว มีตัวแปรภายในกลุม คือ การมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม การมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกานตแและลินจง 
ในองคแประกอบดานการรวมกลุมเป็นองคแกรชุมชน มีตัวแปรภายในกลุม คือ คนในชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีความตองการในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว และการทํางานรวมกันระหวางกลุมตาง ๆ แบบบูรณาการ ซึ่งจะเห็นไดวาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะตองใหคนในชุมชนมี
สวนรวมในการวางแผนและทํางานรวมกันในทุกภาคสวน 
 องคแประกอบดานการจัดกิจกรรมและสรางภาพลักษณแแหลงทองเที่ยว จะสงผลการสรางรายไดใหแกชุมชนและเกิดการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพแลภัส ในองคแประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชน จะสงเสริมการสรางรายไดโดยเร่ิมจากการมีสวนรวมใน
การลงทุนรวมกัน เกิดการรวมกลุมของสมาชิกและการจัดสรรรายไดที่ยั่งยืนตอไป 
 องคแประกอบดานการพัฒนาและอนุรักษแแหลงทองเท่ียว มีตัวแปรภายในกลุม คือ การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน การ
มีสวนรวมในการฟื้นฟูแหลงทองเที่ยวของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกานตแและลินจง [14] ในองคแประกอบดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน มีตัวแปรภายในกลุม คือ การบํารุงทรัพยากรธรรมชิตอยางยั่งยืน การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะเห็นไดวา การอนุรักษแ
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวนั้นจะตองอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนจึงจะเกิดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางแทจริง 
 องคแประกอบดานความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ควรใหคนในชุมชนมีความรูเกี่ยวกิจกรรมการทองเที่ยวและพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมกับนักทองเที่ยวซ่ึงในปใจจุบันนักทองเที่ยวมีเทคโนโลยีที่เขาถึงแหลงความรูดานการทองเท่ียวที่ทันสมัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจบพร 
[16] ในองคแประกอบดานการมีความรูทางการจัดการ ควรมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติและการใชเทคโนโลยยีสมัยใหมในการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว จึงจะทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
 องคแประกอบดานการมีสวนไดสวนเสียจากแหลงทองเที่ยว คนในชุมชนควรไดรับสิทธิในการใชใชประโยชนแ มีสวนไดสวนเสียจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพแลภัส ในองคแประกอบกระบวนความคิดแบบยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับรายได หรือ
ผลตอบแทน ซ่ึงอาจสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นจะตองทําใหคนชุมชนรูสึกวาตนมีสวนไดสวนเสียจากการใชทรัพยากรการทองเที่ยวจะไดเกิดการ
ตระหนักจะเกิดกระบวนการคิดอยางยั่งยืน 
 องคแประกอบดานการสรางความเขาใจระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน จะเกิดขึ้นไดจะตองเกิดจากการมีสวนรวมจากชุมชน ควรมีการ
แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 
 จากการวิเคราะหแองคแประกอบดังกลาวชุมชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถนําไปประยุกตแในการวางแผนหรือ
แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการทองเท่ียวตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ไดรับคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียว ไดรับความกรุณาจากผูเชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย อีกทั้งยั งเป็น
การตอยอดจากปริญญานิพนธแ เรื่อง การศึกษาทัศนคติและการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน  กรณีศึกษา ตําบลบางน้ําผึ้ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ [17] ซ่ึงไดพบขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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   การฟูองซ้ าคดีอาญา ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ พ.ศ. 2542 

Double jeopardy: Studies the law on the National Anti-Corruption Act B.E. 2542 
 

        ธัชพงษ๑ วงษ๑เหรียญทอง1 
        Thatchapong Wongriantong 

 
บทคัดยํอ  

หลักการฟูองซํ้า (Double jeopardy) หมายถึง บุคคลจะไมเดือดรอนซ้ําสองในดําเนินคดีอาญาสําหรับการกระทําเดียวกัน ซ่ึงเป็นขอตอสูอยาง
หนึ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่จําเลยสามารถยกขอตอสูเพื่อแสดงวาถูกศาลพิพากษาในขอหาเดียวกันมาแลว และหลักการดังกลาวไดถูก
พัฒนาและนําไปใชในชั้นกอนการพิจารณาคดีของศาลอีกดวย ไมวาจะเป็นการหามสอบสวนซํ้าในความผิดที่มีลักษณะเกิดขึ้นไดในหลายทองที่รวมตลอดถึง
การที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟูองคดี ก็หามมิใหมีการสอบสวนในเรื่องเดียวกันอีกเวนแตจะมีพยานหลักฐานใหม แตอยางไรก็ตามพระร าชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังเปิดโอกาสใหคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ทําการสอบสวนและฟูองคดีซํ้าไดในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไมฟูองผูถูกกลาวหาอันเป็นการขัดตอหลักการดําเนินคดีซํ้า   

 
ค าส าคัญ : ฟูองซํ้า การส่ังคดีของพนักงานอัยการ การสอบสวน  

 
Abstract 
 The principle of double jeopardy means that no one shall be twice tried for the same offence in the criminal 
proceeding which is one of the defenses of the law of proceeding. The defendant can defense the criminal charge to show which 
she or he has previously been finally convicted in the same charges. This principle is also developed to use at the trial before 
the judgment. It is either to prohibit the same investigation in the offense at many local incidents including the prosecutor is 
acquitted it is prohibited to investigate in the same offenses exempt it found the new evidences. Nevertheless, as the organic law 
of Constitutional Act on National Anti- Corruption Act 2542 BE. still open the opportunity to  National Anti-Corruption Commission 
to investigate and to prosecute the same offense if the prosecutor does not sue the accused. It is against the principle of double 
jeopardy. 
 
Keywords: Double jeopardy, final prosecution, Inquiry 
 
บทน า 

การดําเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการที่มุงพิสูจนแคนหาความจริง เพื่อจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟูองลงโทษโดยการใชอํานาจรัฐในการบังคับ
ใหบุคคลตองเขาสูกระบวนการพิจารณาคดี   ซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวก็จะหลีกเล่ียงไมไดที่จะมีผลกระทบตอเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและชื่อเสียงของผูที่
ถูกกลาวหาวากระทําความผิด  และเพื่อไมใหถูกอํานาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารุกล้ําเกินความเหมาะสมพอดี กฎหมายจึงตองวางหลักเกณฑแ
เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจรัฐบาลใหเป็นไปโดยชอบธรรม ในการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา ผูตองหา และจําเลย หลายประการ  
 หนึ่งในหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ หลักการหามดําเนินคดีซํ้า 
(Double jeopardy) หมายถึง บุคคลจะไมเดือดรอนซํ้าสองในดําเนินคดีอาญาสําหรับการกระทําเดียวกัน ซ่ึงเป็นขอตอสูอยางหนึ่งตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความ (Procedural Defense) ที่จําเลยสามารถยกขอตอสูเพื่อแสดงวาถูกศาลพิพากษาในขอหาเดียวกันมาแลว และขอใหศาลปลอยตัวจําเลยไป  
 นอกจากนี้หลักการดังกลาวยังถูกนําไปใชในชั้นกอนพิจารณาคดี ทั้งในชั้นสอบสวน และการส่ังไมฟูองคดีของพนักงานอัยการอีกดวย   
 การหามดําเนินคดีซํ้าในชั้นสอบสวน ตามปกติพนักงานสอบสวนจะมีอํานาจในการสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดตอเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น และความผิดนั้นมีสวนเกี่ยวของกับเขตอํานาจของตนกลาวคือ  หากมีการกระทําความผิดเกิดในท องที่ใดเจา
พนักงานแหงทองที่นั้นยอมมีอํานาจในการสอบสวน อยางไรก็ตามหากมีการกระทําความผิดที่มีลักษณะเกิดไดในหลายทองที่ เชน ความผิดฐานหมิ่น
ประมาทโดยการโฆษณาที่มีผูรับทราบการใสความอยางกวางขวาง เชนนี้พนักงานสอบสวนทุกทองที่ที่มีความผิดเกิดยอมมีอํานาจสอบสวน และสงผลให
เกิดความเดือดรอนแกผูถูกกกลาวหาตองเดินทางไปใหปากคําในทองที่ตางๆ นอกจากนี้ยังตองหาหลักทรัพยแมาประกันตัวในแตละทองที่ เพื่ อแกไขปใญหา
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ดังกลาวในประเทศสหรัฐไดนําหลักการการหามฟูองซํ้า  (Double jeopardy) มาใชในชั้นสอบสวนดวยกลาวคือ หากมีการกระทําความผิดเกิดหลายทองที่ 
และทองที่ใดเริ่มทําการสอบสวนผูถูกกลาวหากอนแลว ผูถูกกลาวหาก็สามารถยกขอตอสูในเรื่องหามดําเนินคดีซํ้าเพื่อใหตนเองไมตองถูกสอบสวนอีกเป็น
ครั้งที่สองในทองที่ของพนักงานสอบสวนทองที่อื่น  
 การหามดําเนินคดีซํ้าในการส่ังไมฟูองของพนักงานอัยการ การส่ังคดีของพนักงานอัยการเป็นการตัดสินใจในการที่จะสั่งฟูองหรือไมฟูองคดี  ถือ
เป็นขั้นตอนที่อาจทําใหการดําเนินคดีของรัฐยุติลงในชั้นพนักงานอัยการหรือดําเนินคดีตอไปในชั้นศาล ซ่ึงการสั่งคดีดังกลาวจะพิจารณาจ ากสํานวนการ
สอบสวนที่พนักงานสอบสวนสงมาทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย อยางไรก็ตามหากพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟูองผูตองหาแลวหนวยงานของรัฐใน
องคแการอื่นจะไมสามารถนําขอหานี้ไปสั่งคดีซํ้าไดอีก เนื่องจากหลักการสั่งฟูองหรือสั่งไมฟูองคดีเป็นอํานาจกึ่งตุลาการ Quasijudicial Proceeding รัฐไม
อาจทบทวนดุลพินิจของตนดวยการใชอํานาจสั่งฟูองคดีเป็นสองครั้ง Second Criminal Prosecution ไดไมวาจะเป็นการใชวิธีการใดก็ตาม (ปรวิชยแ มะ
กรวัฒนะ, 2555: หนา 7) ซ่ึงเป็นไปตามหลัก หลักการหามดําเนินคดีซํ้า (Double jeopardy) ที่ตองการจํากัดใชอํานาจฝุายบริหารในการสั่งฟูองคดี
ผูตองหา ในขอหาเดียวกันเป็นครั้งที่สอง และหลักการดังกลาวเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่นานาอารยะประเทศยอมรับและนําไปใช   (คณิต ณ นคร, 2549: 
หนา 52) ไมวาจะเป็นระบบกําหมาย Civil Law หรือ Common Law   

สําหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ออกมาเพื่อใหรัฐเอาผิดกับ ผูที่
กระทําความผิดทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม กลับใหอํา นาจ 
กรรมการ ป.ป.ช. สามารถทําการสอบสวนและฟูองคดีไดอีก หากพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟูองผูถูกกลาวหา กลาวคือ หากพนักงานอัยการสั่งไมฟูอง
กฎหมายก็บังคับใหพนักงานอัยการสงรายงานไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถเรียกสํานวนการอสบสวนและ
พยานหลักฐานในสํานวนคดีมาพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหมไดอีกครั้ง ซ่ึงเป็นการขัดตอหลักการดําเนินคดีซํ้า ทั้งนี้ในประเทศอินโดนิเซียไดมีการจัดตั้ง
องคแกรตอตานการทุจริต โดยมีกฎหมายรองรับที่เรียกวา The corruption Eradication Commission 2001 และมี Komis Ipemberantasan Korupsi 
หรือ (KPK) เป็นตัวแทนในการสอบสวนและฟูองคดีทุจริตโดยเฉพาะ ซ่ึง (KPK) นี้มีอํานาจในการฟูองคดีตอศาลไดโดยไมผานพนักงานอัยการอันจะทําให
การสอบสวนและการฟูองคดีเกิดการซํ้าซอน  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย    
 1. ศึกษาปใญหาการฟูองซํ้า และสอบสวนซํ้า รวมตลอดถึงผลของการส่ังไมฟูองคดีของอัยการในกฎหมายตางประเทศ และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทย เพื่อนํามาเปรียบเทียบการดําเนินคดีของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
 2. ใหไดขอเสนอแนะจากการแกไขการดําเนินคดีอาญาจากการฟูองซํ้า  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ.2542(แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 1. แนวคิดการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา จําเลย ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา กลาวคือ มนุษยแมีสิทธิและเสรีภาพติดตัว
มาแตกําเนิด สวนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นระบบการจัดการดานความยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงเป็นการใชอํานาจของรัฐเพื่อเขาไปคนหาและ
ตรวจสอบความจริงในคดีอาญาและเป็นที่รูกันอยูทั่วไปเมื่อบุคคลใดตองเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาลวนมีโอกาสที่สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลนั้นจะถูกกระทบในทางที่ไมชอบ จึงจําเป็นตองมีมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น เพื่อไมใหถูกอํานาจ รัฐรุกล้ําเกิน
ขอบเขตของความพอเหมาะพอดี และหนึ่งในหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ 
หลักการหามดําเนินคดีซํ้า (Double jeopardy) 
 2. ทฤษฎีการพิสูจนแเหตุอันควรเชื่อ (Probable Cause) เป็นการพิสูจนแในความหมายที่วา นาเช่ืออยางแนนอนวา ผูตองสงสัยหรือผูตองหานั้น
จะเป็นผูกระทําความผิด เป็นระดับของการพิสูจนแที่เจาพนักงานตํารวจใชในการจับ การคน กลาวคือ เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นพนักงานสอบสวน
จะตองมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบขอเท็จจริงแหงพฤติการณแที่เกิดขึ้นวาการกระทํานั้นเป็นความผิดอาญาหรือไม ถาเป็นความผิดทา งอาญา
พนักงานสอบสวนจะตองพิสูจนแความผิด โดยรวบรวมพยานหลักฐานเขาไวในสํานวนการสอบสวนเม่ือมีพยานหลักฐานเพียงพอพนักงานสอบสวนกจ็ะหาตัว
ผูกระทําความผิดเพื่อเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟูองและลงโทษ ทั้งยังตองสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพรอมทําความเห็นวาควรส่ังฟูองคดี
หรือไม 
 3. ทฤษฎีคําสั่งทางคดีของอัยการอันมีผลในทางคดี (Law-Adjudication) กลาวคือ เป็นมาตรฐานความเป็นไปไดในการส่ังฟูองคดีของพนักงาน
อัยการ กลาวคือ หากพนักงานอัยการจะฟูองคดีใด ตองพิสูจนแวามีทางเป็นความจริง กลาวคือ การพิจารณากลั่นกรองบรรดาพยานหลักฐานที่พนั กงาน
สอบสวนรวบรวมและเสนอความเห็นมาใหแลววินิจฉัยวา ควรฟูองผูตองหาหรือไม ซ่ึงการส่ังฟูองของพนักงานอัยการจะตองมีขั้นตอนพิจารณาอยางนอย 3 
ประการ ประการแรก มีเหตุนาเชื่อหรือไมวาผูตองหากระทําความผิด ประการที่สอง มีพยานเพียงพอที่จะนําสืบพิสูจนแตามความผิดของจําเลยใ นศาล



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 29 
 

หรือไม และประการสุดทาย เมื่อฟูองแลวกฎหมายใหอํานาจศาลลงโทษไดหรือไม ซ่ึงการส่ังคดีของอัยการเป็นการส่ังชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ เป็น
อํานาจกึ่งตุลาการ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กําหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แยกวิธีการศึกษาวิจัย 
  ก. วิจัยเอกสาร (Documentary) เป็นการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ไดแก หนังสือ ตํารา งานวิจัย บทความวิชาการ ขอมูลสถิติ
ตางๆ แนวคําวินิจฉัย ตลอดจนคําพิพากษาขององคแการที่เกี่ยวของ 
  ข. การวิเคราะหแใชวิธีวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารและจากการสรุป  
 
ผลการวิจัย  
 ข๎อความคิด หลักการ การฟูองซ้ า  
 บุคคลจะตองไมถูกดําเนินคดีอาญามากกวาสองครั้งในการกระทําความผิดครั้งเดียว หรือเรียกวา หลักการหามดําเนินคดีซํ้า เป็นหลักที่สืบ
เนื่องมาจากแนวคิดที่ตองการคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและหลักความศักดิ์สิทธิ์ของคําพิพากษาที่นํามาผสมผสานกัน ซ่ึงหมายความวาการที่รัฐ
จะออกกฎหมายใดนั้น รัฐตองมิไดมุงหมายแตจะใหไดตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษแตอยางเดียว แตยังมุงคุมครองการใชอํานาจเกินขอบเขตของรัฐกับ
ผูตองหาหรือจําเลยดวย กลาวคือ หากกฎหมายอนุญาตใหมีการดําเนินคดีซํ้าไดก็จะเป็นการไมรูจักจบสิ้นทําใหบุคคลใดก็ตามที่เขาไปเกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญารูสึกเดือดรอนในการที่จะตองหวาดหวั่นตลอดเวลา จึงถือวาเป็นเหตุทําลายความสงบ  ในปใจจุบันหลักการนี้ถูกพัฒนาเป็น
หลักกฎหมายทั่วไปที่นานาอารยะประเทศยอมรับ และนําไปใชทั้งระบบกฎหมายซีวิลลอวแ (Civil Law) และคอมมอนลอวแ (Common Law) นอกจากนี้ 
หลักการหามดําเนินคดีซํ้านี้ยังไดถูกบัญญัติไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International Covenant on Civil 
and Political Right)  ขอ 14 (7) วา บุคคลไมอาจถูกพิจารณาหรือลงโทษในการกระทําผิดกรรมเดียวกัน ซ่ึงไดมีพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษหรือปลอยตัว 
section 14 (7) No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted 
or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country 
 หลักเกณฑ๑การห๎ามด าเนินคดีซ้ า  

หลักการหามดําเนินคดีซํ้าเป็นขอจํากัดอํานาจรัฐอยางหนึ่งในการดําเนินคดีอาญาและถือกําเนิดขึ้นในสมัยโรมัน โดยภาษาลาตินใชคําวา 
Nemo bis puniturpro eodem delicto หมายความวา บุคคลไมพึงถูกลงโทษสองครั้งในความผิดเดิมกลาวคือ หากเป็นการกระทําที่กฎหมายเรียกวา
กรรมเดียวแลว ไมวาผลจะเกิดจากการกระทํานั้นเป็นความผิดตอบทกฎหมายบทเดียวหรือบทกฎหมายหลายบทก็ควรที่จะลงโทษจําเลยในการกระทํา
ความผิดครั้งเดียวจะลงโทษสองครั้งไมได 

โดยที่หลักการดําเนินคดีซํ้ามีองคแประกอบ 2 ประการ อันเป็นหลักเกณฑแตามระบบสากลที่เป็นจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแของการดําเนินคดี
ซํ้า คือ    

1. ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยตองเป็นบุคคลคนเดียวกัน และ 
2. การกระทําความผิดจะตองเป็นการกระทําเดียวกัน 
ในทางปฏิบัตินั้น เมื่อมีการยื่นฟูองคดีตอศาลจะตองพิจารณาองคแประกอบของการกระทําความผิดวาผูถูกกลาวหาหรือจําเลยไดมีการกระทํา

ความผิดในลักษณะเดียวกันทั้งในคดีแรกและคดีหลังหรือไม และในคดีแรกศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือไม ถาพิจารณาแลวมีครบองคแป ระกอบ
เชนวานั้นก็เป็นการดําเนินคดีซํ้า อันมีผลทําใหคดีอาญาระงับ ซ่ึงการนําหลักเกณฑแการหามดําเนินคดีซํ้าไปใชนั้นแตละประเทศก็จะมีความแตกตางกัน
ออกไป แตตองมีองคแประกอบของการหามดําเนินคดีซํ้าทั้ง 2 ประการ แมการนําไปบัญญัติใชในกฎหมายของประเทศตางๆจะมีความแตกตางกันก็ตาม  
ประเทศคอมมอนลอวแ(Common Law) ไดแกประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับรองและรวบรวมหลักการหามฟูองซํ้าไวในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 และยิ่งไปกวานั้นหลักการนี้ยังถูกเผยแพรไปทั่วและไดรับการนําไปใชเป็นหลักกฎหมายในเป็นเทศตางๆเชน ประเทศแคนนา
ดา ประเทศนิวซีแลนดแ ประเทศอินเดีย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต เป็นตน ประเทศซีวิลลอวแ (Civil Law) เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดบัญญัติหลักการนี้ไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 692 วา ในกรณีที่กําหนดไวในเรื่องเดียวกันจะไมมีการฟูองรองดําเนินคดีกับบุคคลที่พิสูจนแไดวาเขา
ไดรับการดําเนินคดีสําหรับความผิดในเร่ืองเดียวกันในศาลตางประเทศมาแลว และหากศาลตัดสินใหลงโทษและรับโทษตามคําพิพากษานั้นแลว ความผิด
นั้นยอมระงับ  
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การฟูองคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ พ.ศ. 2542 กับการด าเนินคดีซ้ า 
 วัตถุประสงคแของการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็เพื่อตั้ง

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือเรียกวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหมีหนาที่ในการไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัย เรื่องที่
กลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่รัฐกระทําทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอหนาที่ราชการ โดยพระราชบัญญัติฯไดเปิดชองทางใน
การนําคดีเขาสูกระบวนพิจารณาศาลไดสองชองทางโดยทางแรก ใหอํานาจบุคคลกลาวหาวาเจาหนาที่รัฐตามมาตรา 84 กระทําความผิดฐาน ทุจริตตอ
หนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป .ช. 
ก็จะมีหนาที่ในการไตสวนขอเท็จจริง และนําสํานวนสงอัยการสูงสุดเพื่อฟูองคดีตอไป (พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 84) สวนชองทางที่สองพระราชบัญญัติฯ ใหอํานาจบุคคลกลาวโทษวาบุคคลที่มิใชเจาหนาที่รัฐตามมาตรา กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตอพนักงานสอบสวน 
พนักงานสอบสวนก็จะมีอํานาจดําเนินคดีหรือทําการสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวิพิจารณาความอาญา กลาวคือ มีอํานาจในการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อทราบขอเท็จจริงหรือเพื่อพิสูจนแความผิดและ เพื่อจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟูองลงโทษ และเมื่อ
พนักงานสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ก็ใหทําความเห็นในการส่ังคดีไปยังพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการสั่งฟูองคดี ก็ฟูองผูถูกกลาวหาไป
ยังศาล แตหากพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟูอง ก็ใหรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกสํานวนการสอบสวนพรอม
พยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณาขอเท็จจริงใหมได โดยถือวาการดําเนินการของพนักงานสอบสวนไมเสียไป และ
สามารถถือเอาสํานวนของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเป็นสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดหรือบางสวนก็ ได  
(พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 89/1 มาตรา 89/3) ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหลักกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งในเรื่องอํานาจการสอบสวนใหม และการส่ังฟูองใหมเป็นการดําเนินคดีซํ้า  
 การสอบสวนกับการด าเนินคดีซ้ า  
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําหลักการหามดําเนินคดีซํ้า ที่เรียกวา Priority Principle (สมศักดิ์ ประกอบแสงสวย, 2536: หนา 62) มาใช
ในชั้นสอบสวนโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อมิใหบุคคลเดียวกันจะตองตกอยูในการพจิารณาคดีมากกวาหนึ่งครั้ง กลาวคือ เมื่อมีการรองทุกขแเป็นทางการแลว การ
สอบสวนก็จะทําไดเพียงหนวยงานเพียงหนวยงานเดียวเทานั้น  

สําหรับประเทศไทยไดมีการนําหลักการหามดําเนินคดีซํ้ามาใชในชั้นสอบสวนดวยชนกันกลาวคือ  หากมีผูกระทําความผิดกรรมเดียวอาจมีการ
สอบสวนซํ้าซอนไดหลายทองที่ สงผลใหเกิดความเดือดรอนแกผูตองหาหลายครั้ง ในการกระทําความผิดครั้งเดียว เพราะตองเดินทางไปพบพนักงาน
สอบสวนในทองที่ตางๆ ที่ดําเนินการสอบสวน อีกทั้งจะตองเดือดรอนในการหาหลักทรัพยแมาประกันตัวในแตละทองที่ รวมทั้งพนักงานสอบสวนบางทองที่
อาจมีความเห็นสั่งฟูอง บางทองที่อาจทําความเห็นสั่งไมฟูองทั้งที่เป็นความผิดกรรมเดียวกันเพื่อแกไขปใญหาดังกลาวและใหเป็นไปตามหลักการหาม
ดําเนินคดีซํ้า กรมตํารวจจึงไดออกระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอที่ 227 (1) กําหนดใหพนักงานสอบสวนซ่ึงรับคํารองทุกขแไวแลว สอบถามวาผูเสียหาย
ไดรองทุกขแ ไวกับพนักงานสอบสวนในทองที่อื่นไวกอนหรือไม หากมีการรองทุกขแไวกอนแลว ใหพนักงานสอบสวนสอบปากคําผูเสียหาย แลวสงคําบันทึก
ไปยังพนักงานสอบสวนผูรับแจงไวแตแรกเพื่อดําเนินการสอบสวนตอไป ทั้งนี้เพื่อปูองกันการใชอํานาจในคดีอาญาเร่ืองเดียวกันอันทําใหผูตองหาถูกกระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินความจําเป็น  
 การสั่งไมํฟูองคดีของพนักงานอัยการกบัการด าเนินคดีซ้ า 
 เมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนพรอมความเห็นในการสั่งคดีของพนักงานสอบสวน ขั้นตอนตอไปจะเป็นการพิจารณาสั่งคดีของพนักงาน
อัยการ โดยมีหลักการการสั่งคดี คือ พนักงานอัยการจะตองพิจารณาในสวนเนื้อหา จากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมและ ออกคําสั่งทาง
กฎหมายอันมีผลในทางคดีคือ การสั่งฟูองหรือสั่งไมฟูองคดี (อุดม รัฐอมฤต, 2555 : หนา 182-183 )ซ่ึงเป็นการใชดุลพินิจพิจารณาจากน้ําหนักของ
พยานหลักฐานในสวนการส่ังไมฟูองของพนักงานอัยการเป็นการส่ังชี้ขาดวา การกระทําของผูตองหาไมผิด ฟใงไมไดวาผูตองหากระทําความผิด หรือมีเหตุ
ตามกฎหมายไมตองรับโทษ ตามหลักการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การพิสูจนแวาคดีมีมูล ซ่ึงมีผลใหพนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนอีกไมได   
(คณิน วงศแใหญ, 2549 : หนา 21)  เวนแตจะมีพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดีซ่ึงนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหาคนนั้นได (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 147 )  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้า อันเป็นหลักประกันแกผูตองหามิใหถูกเจาพนักงานสอบสวนซํ้าแลวซํ้า
เลาไมมีที่สิ้นสุด  
 อนึ่งการส่ังไมฟูองคดีของพนักงานอัยการประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีผลในทางกฎหมายที่สอดรับกับหลักการหามดําเนินคดีซํ้าในชั้นเจาพนักงาน
ดวย กลาวคือคําสั่งไมฟูองคดีของพนักงานอัยการมีลักษณะกึ่งคําพิพากษา เมื่อมีคําสั่งไมฟูองคดีใดแลว การดําเนินการสอบสวนจะกระทําอีกไมได โดยการ
สอบสวนใหมมีความหมายเชนเดียวกับการหามฟูองซํ้า  
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  การฟูองคดีขององค๑กรปูองกันและปราบปรามการทุจริตของสาธารณะรัฐอินโดนิเซีย  
 สาธารณะรัฐอินโดนีเซียมีองคแกรปูองกันและปราบปราบการทุจริตเมื่อปี 2513 ดวยการจัดตั้ง Commission of Four ซ่ึงเป็นองคแกรปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตอมา ในปี 2544 กฎหมายที่สําคัญ คือ Law on the Commission to Eradicate Criminal Act of Corruption หรือเรียก
อีกชื่อหนึ่ง คือ กฎหมายเลขที่ 31/1999 ซ่ึงกําหนดวาจะตองตั้งองคแกรตอตานการทุจริต มีชื่อเรียกเป็นภาษาพื้นเมืองวา  Komis Ipemberantasan 
Korupsi หรือ (KPK) หรือชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา The corruption Eradication Commission 2001 ซ่ึงองคแกรมีความเป็นอิสระในการสอบสวนและ
ฟูองรองตอศาลเพื่อพิจารณาคดีทุจริตโดยเฉพาะและเพื่อไมใหมีการดําเนินคดีที่ซํ้าซอนกฎหมายดังกลาวจึงใหอํานาจ (KPK) สามารถฟูองคดีไดโดยไมตอง
ผานพนักงานอัยการ (Commission for the  eradication of criminal acts  of corruption with the blessings of the one god the president 
of the republic of Indonesia B.E. 2001 , Article 45 (1) An indicator of the KPK is appointed and terminated by the KPK )     

บทวิเคราะห๑การฟูองคดีตามตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาํด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติแหํงชาต ิพ.ศ. 2542 
 1. การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ใหอํานาจรัฐ (ฝุายบริหาร) 
คณะกรรมการป.ป.ช.  ในการเรียกสํานวนที่พนักงานอัยการสั่งไมฟูองไปแลวนํากลับมาไตสวนขอเท็จจริงเพื่อเอาผิดกับผูตองหาซํ้าไดอีกซ่ึงถือเป็นให
อํานาจหนวยงานของรัฐถึงสองหนวยงานในการสอบสวนซํ้าซ่ึงมีความแตกตางกับ The corruption Eradication Commission 2001 ของประเทศอินโด
นิเซียที่คํานึงถึงหลักการหามดําเนินคดีซํ้าโดยใหอํานาจหนวยงาน (KPK) ในการสอบสวน และฟูองคดีไดเองโดยไมตองผานพนักงานอัยการ  

2. เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟูองผูตองหาแลวหนวยงานของรัฐในองคแการอื่นจะไมสามารถนําขอหานี้ไปสั่งคดีซํ้าไดอีก เนื่องจากหลักการส่ัง
ฟูองหรือสั่งไมฟูองคดีเป็นอํานาจกึ่งตุลาการ Quasijudicial Proceeding รัฐไมอาจทบทวนดุลพินิจของตนดวยการใชอํานาจสั่งฟูองคดีเป็นสองครั้ง 
Second Criminal Prosecution ไดไมวาจะเป็นการใชวิธีการใดก็ตาม ซ่ึงเป็นไปตามหลักหลักการหามดําเนินคดีซํ้า Non bis in idem ซ่ึงเป็นหลักสากล
ที่นานาอารยะประเทศยอมรับ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กลับใหอํานาจ 
คณะกรรมการป.ป.ช.  ในการเรียกสํานวนที่พนักงานอัยการส่ังไมฟูองไปแลวนํากลับมาไตสวนขอเท็จจริงเพื่อเอาผิดกับผูตองหาซํ้าไดอีกซ่ึ งเป็นการขัดตอ
หลักการดําเนินคดีซํ้า  

3.  การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ใหอํานาจ คณะกรรมการป.ป.ช.  ในการ
เรียกสํานวนการสอบสวนมาดําเนินการไตสวนมูลฟูองขอเท็จจริงใหมได ถือเป็นการสอบสวนซํ้าและขัดตอหลัก Priority Principle ซ่ึงเป็นสวนหนึ่งของ
การหามดําเนินคดีซํ้า  
 
สรุปและอภิปรายผล  

หลักการฟูองซํ้า (Non bis in idem) หมายถึง บุคคลจะไมเดือดรอนซ้ําสองในดําเนินคดีอาญาสําหรับการกระทําเดียวกัน ซ่ึงเป็นขอตอสูอยาง
หนึ่งตามกฎหมายวิธีพจิารณาความ ที่จําเลยสามารถยกขอตอสูเพื่อแสดงวาถูกศาลพิพากษาในขอหาเดียวกนัมาแลว และหลักการดังกลาวไดถูกพัฒนาและ
นําไปใชในชั้นกอนการพิจารณาคดีของศาล โดยมิใหพนักงานสอบสวนตางทองที่กันทําการสอบสวนซํ้าซอนกันในความผิดฐานเดียวกัน ซ่ึงหลักการนี้ ไดถูก
รับรองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกวาหลัก Priority Principle สวนในประเทศไทยไดมีระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอที่ 227 ในเรื่องการหาม
สอบสวนซํ้า นอกจากนี้หลักการดังกลาวยังถูกนําไปใชในการสั่งคดีของพนักงานอัยการอีกดวย กลาวคือ เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟูอง ผูตองหาแลว
หนวยงานของรัฐในองคแการอื่นจะไมสามารถนําขอหานี้ไปสั่งคดีซํ้าไดอีก เนื่องจากหลักการสั่งฟูองหรือสั่งไมฟูองคดีเป็นอํานาจกึ่งตุลาการ Quasijudicial 
Proceeding และรัฐไมอาจทบทวนดุลพินิจของตนดวยการใชอํานาจสั่งฟูองคดีเป็นสองครั้ง Second Criminal Prosecution ได  แตพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542กลับใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการเรียกสํานวนที่อัยการสั่ง
ไมฟูองไปแลวนํากลับมาไตสวนขอเท็จจริงเพื่อเอาผิดกับผูตองหาซํ้าไดอีกซ่ึงเป็นการขัดตอหลักการดําเนินคดีซํ้า  

ขอเสนอแนะ เพื่อไมใหบุคคลเดือดรอนซ้ําสองในดําเนินคดีอาญาสําหรับการกระทําเดียวกัน ผูวิจัยขอเสนอวา หากพนักงานอัยการส่ังไมฟูองใน
คดีที่เจาหนาที่รัฐ ในความผิดฐาน กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว แลวก็ไมควรสงรายงานไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไตสวนขอเท็จจริงอีก  
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บทคัดยํอ 

การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบกรณีศึกษาเป็นวิธีการสอนที่ไดรับความนิยมในหลากหลายสาขาวิชารวม ในกระบวนการ
เรียนการสอนลักษณะนี้ ผูสอนจะนําเสนอกรณีตัวอยางที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิดหาคําตอบที่หลากหลายเพื่อใชในการอภิปราย และหาทางแกไข
ปใญหาซ่ึงมีทางออกที่หลากหลาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบกรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และดัชนีประสิทธิผล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความรูและจริยธรรมกอนและหลังการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 จํานวน 96 คน 
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดลอม โดยใชระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 1 ภาคการศึกษา ในภาคเรียน
ที่ 2/59 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เอกสารคําสอน แผนการสอนจริยธรรมสิ่งแวดลอม โดยใชวิธีเรียนรูแบบกรณีศึกษา แบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาพบวา การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบกรณีศึกษา ทําให
นิสิตมีความรู และจริยธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 
ค าส าคัญ : การสอน สิ่งแวดลอมศึกษา ความรู จริยธรรมสิ่งแวดลอม วิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

Abstract 
Teaching environmental education using case studies-based learning method is popular in a wide variety of 

disciplines. In this teaching process , teachers will present a case study of the idea answers varied for discussion and find a 
solution. This research aimed to develop teaching environmental education using case studies-based learning method being 
efficiency, effectiveness, to study and compare knowledge and environmental ethics before and after studying environmental 
ethics course. The sample were 96 second year undergraduate students studying in Environmental education, Faculty of 
Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, academic year 2016. The sample were selected by purposive 
sampling, register of environmental ethics courses, the duration of conducting research was first semester which was the 
second semester of academic year 2016 The Research instruments included the instructional material, environmental ethnics 
course syllabus using case studies-based learning method, the test of environmental ethnics course and the environmental 
ethics test. The study indicated that after the learning of teaching environmental education using case studies-based learning 
method, the knowledge and the environmental ethics of the students were higher than those of before learning. 

 
Keywords: teaching environmental education; knowledge; environmental ethnics; case studies-based learning method   
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บทน า 
 รูปแบบการเรียนการสอน หรือระบบการสอนเป็นโครงสรางองคแประกอบการดําเนินการสอน ที่ไดรับการจัดเป็นระบบสัมพันธแสอดคลอง
กับทฤษฏี หลักการเรียนรู หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและไดรับการพิสูจนแ ทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเ รียนรูตาม
จุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆโดยทั่วไปแบบแผนการดําเนินการสอนดังกลาวมักประกอบดวย ทฤษฏี หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและ
กระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายเฉพาะรูปแบบนั้นกําหนด ซ่ึงผูสอนสามารถนําไปใชเป็นแบบแผนหรือแบบอยางใน
การจัดและดําเนินการสอนอื่นๆ ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเชนเดียวกันได รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใชกันแพรหลายมีจํานวนมาก แตละรูปแบบมี
วัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนดวย ขั้นตอน วิธีการ องคแประกอบที่แตกตางกันไป บางรูปแบบใชไดในวงกวาง บางรูปแบบจะใชเจาะจงใน
วงแคบเฉพาะสวน ซ่ึงผูใชจะตองศึกษาพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงมีรูปแบบการเรียนการสอนที่
เนนการพัฒนาดานพุทธพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานกระบวนการ
คิด รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ ในการบูรณาการของครูผูสอน (ทิศนา แขมมณี 2551 :52) 
 วิกฤตการณแสิ่งแวดลอมปใจจุบันที่เกิดขึ้นมากมายลวนมีสาเหตุมาจากทัศนคติและการกระทําที่ไมถูกตองของคนตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงการ
แกปใญหาวิกฤตการณแสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะตองเริ่มแกไขที่ทัศนคติของคนตอสิ่งแวดลอม เพราะทัศนคติเป็นปใจจัยที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติ แตการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนตอสิ่งแวดลอมนั้นไมใชเรื่องงาย เพราะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของค นตอ
สิ่งแวดลอม ตองอาศัยความรูและความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อใชเป็นขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมเป็นกระบวนการที่ตองใชทั้งทักษะในการแกปใญหาสิ่งแวดลอม และทักษะในการปูองกันไมใหเกิดปใญหาสิ่งแวดลอมขึ้นใหม 
การที่จะพัฒนาคนใหมีทักษะเหลานี้ จําเป็นตองทบทวนระบบคานิยมและแนวคิดของคนตอสิ่งแวดลอมและในทางจริยธรรมนั้น เราจะตองปรับเปลี่ยน
มุมมองและแนวคิดในการมองโลกใหม การที่ส่ิงแวดลอมถูกรบกวนและเสียสมดุลมากขึ้นเร่ือยๆ ปใจจัยเหตุสําคัญลวนแตเกิดจากการกระทําของมนุษยแ 
การที่มนุษยแนําเอาเทคโนโลยีบางอยางเขามาใชกอใหเกิดผลกระทบอยางมากมายตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการแกปใญหาสิ่งแวดลอมตองเริ่มที่คน โดยตอง
ทําใหคนเขาใจเห็นคุณคาและเกิดจิตสํานึกมีจริยธรรมในตัวเอง ตลอดจนเขาใจความสัมพันธแของคนกับสิ่งแวดลอม (ปิติณัช  ไศลบาท.2558: 123) 
อยางไรก็ตาม การศึกษาเพื่อทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจสิ่งแวดลอมใหถูกตองยิ่งขึ้นพรอมทั้งพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษาแนวใหม เพื่อมุงไปสูสิ่งแวดลอมที่ดีกวาเพราะการศึกษาสิ่งแวดลอมศึกษาจะใหผูเรียนรูจักเคารพสิ่งแวดลอม เอาใจใสตอสิ่งแวดลอม 
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความตระหนักตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  
 จริยธรรมสิ่งแวดลอมมีความจําเป็นอยางยิ่งที่ตองสรางและปลูกฝใ่งอบรมใหบุคคลมีจิตรสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะทําใหปใญหา
สิ่งแวดลอมเบาบางลงหรือนอยลงจนกระทั่งถึงระดับของการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหสมดุลได ระหวางมนุษยแ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยังยืนและไมเสีย
ดุลยภาพโดยมีแนวทางในการสรางจริยธรรมสิ่งแวดลอมคือการเรียนการสอนและอบรมสั่งสอนใหเห็นคุณคาความสําคัญของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาใหมีจริยธรรมสิ่งแวดลอมระดับสูงขึ้น การปลูกฝใงความรูสึกเป็นเจาของรวมกันของมนุษยแและธรรมชาติสิ่งแวดลอม การกระทํา
ตนเป็นแบบอยางที่ดีตอสังคมสิ่งแวดลอม การปลูกฝใงใหรูจักพอประมาณในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ การใชระเบียบ และมาตรการที่เป็น
บรรทัดฐานทางสังคม นั่นคือมีดุลยภาพทางจริยธรรมสิ่งแวดลอม (ประยูร วงศแจันทรา. 2555 : 226) 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ การ
คิดวิเคราะหแ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเกี่ยวกับกรณีศึกษาการประเมินผลการเรียนรูแบบใชกรณีศึกษาที่ใหผูเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะหแ ความรู และ
จริยธรรม ผูวิจัยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความรูและ
จริยธรรมสิ่งแวดลอมกอนและหลังการเรียน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชกรณีศึกษาจรยิธรรมสิ่งแวดลอมเป็นฐานเรียน 
 2. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบคะแนนความรูและจรยิธรรมสิ่งแวดลอมกอนและหลังการเรียน 
  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 สิ่งแวดลอมศึกษาเป็นกระบวนการถายทอดหรือสื่อสารองคแความรูดานสิ่งแวดลอมใหคนเกิดความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติ เจตคติ 
คานิยมที่ดีตอสิ่งแวดลอม ความตระหนักตอปใญหาสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกปใญหาสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอม และ
การประเมินผลในการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน (ประยูร วงศแจันทรา. 2558 : 6) และ
สิ่งแวดลอมศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทําใหคนเห็นคุณคาและเขาใจหลักการของระบบความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสิ่งแวดลอมอันจะนําไปถึงการพัฒนา
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการสรางจริยธรรมที่ดีในการปฎิบัติตอสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี (คงศักดิ์ ธาตุทอง. 2547 :13) 
 การสอนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา แบงการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษามีขั้นตอน 1.การนําเขาสูบทเรียน  2.เสนอแนวทางการ
เรียน 3.ศึกษากรณีเพื่อสรุปประเด็นปใญหา 4.นําเสนอผลการศึกษา 5. สรุปองคแความรูและการประยุกตแใช โดยผูสอนและผูเรียนและเสนอแนว
ทางการนํากรณีศึกษาไปใชประโยชนแ (ชัยวัฒนแ สุทธิรักษแ 2554 : 55-56) และไดจําแนกขั้นตอนสําคัญของการสอนดวยกรณีศึกษา โดยแบงออกเป็น 6 
ขั้นตอน ไดแก 1. ผูสอน/ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง 2. ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง  3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ 4. ผูสอนและ
ผูเรียนอภิปรายคําตอบ 5. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปใญหาและวิธีแกปใญหาของผูเรียนและสรุปการเรียนรู ที่ไดรับ 6. ผูสอนประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียนเพื่อใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยตอไป (ทิศนา แขมมณี 2551 : 362-363) 
 ความรูเป็นการรับรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง เหตุการณแรายละเอียดตางๆที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณแ ทั้งในดานสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติและสังคมความรูพื้นฐาน หรือภูมิหลังของแตละบุคคลที่บุคคลไดจดจําหรือเก็บรวบรวมไวและสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่
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สังเกตหรือวัดได(แสงจันทรแ  โสภากาล.2550 : 14-15) ความรู เมื่อบุคคลไดรับการถายทอดเรื่องราวตางๆ จากการเรียนรู การฝึกฝน การฝึกอบรม 
และที่เคยพบเห็นมา ผานประสาทสัมผัสตางๆ จะทําใหไดทราบขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็นประสบการณแของบุคคล ซ่ึงจะ
สะสมและถายทอดสืบตอกันไปจนกลายเป็นความรู การวัดความรูความจําจึงจําเป็นตองวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวขอเท็จจริงหรือ
ประสบการณแตางๆหรือวัดความระลึกไดจากประสบการณแ (ไพศาล หวังพานิช.2526 : 96) 
 จริยธรรมสิ่งแวดลอมเป็นหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษยแที่ยึดเอาความถูกตองดีงาม ความถูกตองตามหลัก
คุณธรรมและความเมตตา ที่พึ่งปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมจึงประกอบไปดวยรากฐานความเชื่อในเชิงคุณธรรม ที่มีความแตกตางในระดับที่กอใหเ กิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันออกไป จริยธรรมสิ่งแวดลอมจึงเป็นหลักที่ควรประพฤติตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมดํารงอยูไดตามดุลยภาพของธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เป็นอยูอยางลมกลืนและยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอมจึงเป็นวิธี การจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยแไดหันมาจัดการกับตัวเองหรือเป็นการกลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษยแ จริยธรรมสิ่งแวดลอมมุงที่จะเขาใจสิ่งแวดลอม และ
สรางระบบความสัมพันธแที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางมีความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน (ประยูร วงศแจันทรา. 2555 : 195)  
   
วิธีการด าเนินวิจัย 
 รูปแบบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา เพื่อทักษะการเรียนรูของนิสิต ซ่ึงตองมีกระบวนการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง มีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของนิสิตในแตละระดับชั้น ดังนั้นการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
กรณีศึกษา จึงไดแบงขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
  1 รูปแบบการสอนสิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยใช๎วิธีการเรียนรู๎แบบกรณีศึกษา ผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการพัฒนากระบวนการสอน  
    1.1 จัดทําแผนการเรียนรูในรายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดลอมโดยมีขั้นตอนสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยศึกษาเอกสารตํารา
โครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดเนื้อหารายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดลอมและศึกษาเอกสารตําราเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยการสอน
แบบ กรณีศึกษา เพื่อนํามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก  
     1) ผูสอน/ผูเรียน นําเสนอกรณีตัวอยาง  
     2) ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง 
      3) ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ  
     4) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ  
     5) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปใญหาและวิธีแกปใญหาของผูเรียนและสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 
     6) ผูสอนประเมินผลการเรียนรขูองผูเรียนและออกแบบ กระบวนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน    
    1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูและวัตถุประสงคแการเรียนรูเพื่อกําหนดแผนการจัดการ เรียนรูและกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับจุดประสงคแการเรียนรู เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรูจริยธรรมสิ่งแวดลอมแบบกรณีศึกษา 6 ขั้นตอน โดยแบงเนื้อหาออกเป็น 8 
หนวยการเรียนรู (ภาพประกอบที่ที่ 1)  
    1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูจริยธรรมสิ่งแวดลอมแบบกรณีศึกษาไปเสนอผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และนําไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของกระบวนการสอนในการพัฒนากระบวนการสอนผูวิจัยไดสราง
เครื่องมือประเมินคุณภาพของกระบวนการสอน ซ่ึงประกอบดวย แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการสอน แบบทดสอบความรู และแบบวัด
จริยธรรมสิ่งแวดลอมของผูเรียน จากนั้นนําไปใชในกระบวนการสอนจริงธรรมสิ่งแวดลอม  
  2. การพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล๎อมศึกษาโดยใช๎วิธีการเรียนรู๎แบบกรณีศึกษา ในการพัฒนากระบวนการสอน ผ๎ูวิจัยได๎
สร๎างเครื่องมือในการถํายทอด และเครื่องมือที่ใช๎ในการวัดและประเมินผล ซึ่งผลการพัฒนาเครื่องมือ จากการประเมินโดยผ๎ูเชี่ยวชาญและน าไป
ทดลองใช๎เพื่อหาคุณภาพของกระบวนการสอน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    2.1 เครื่องมือในการถายทอด ไดแก 
     1) เอกสารคําสอนจริยธรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 8 หนวยการเรียนรู ซ่ึงผานการหาคุณภาพ
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( ̅= 3.50) และนําเอกสารคําสอนไปทดลองใช (Try out)       
  
     2) แผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา จํานวน 8 หนวยการเรียนรู ซ่ึงผานการหา
คุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅= 3.54) และนําเอกสารคําสอนไปทดลองใช (Try out) 
    2.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก 
     1) แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม โดยแบบทดสอบมีลักษณะเป็นแบบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ 
ง จํานวน 50 ขอ โดยเนนความสามารถในความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา ซ่ึงนําไปหาคุณภาพ พบวา IOC ของแบบทดสอบ
ความรูมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป มีคาความยากงายในระดับที่ใชได คือ คาต่ําสุด 0.28 และสูงสุด 0.42 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.25-0.77 และมีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 

     2) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดลอม โดยแบบวัดจริยธรรมมีลักษณะเป็นแบบ 4 ตัวเลือก คือ คือ ก ข ค และ ง จํานวน 
40 ขอ โดยเนนระดับจริยธรรมไว 4 ระดับ คือ จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดเพื่อประโยชนแบางประการของตนเอง (ทําเพื่อตนเอง)  
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จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดเพื่อประโยชนแของผูอื่นในสังคมแคบๆ เชน เพื่อญาติพี่นอง เพื่อเพื่อนตัวเอง  (ทําเพื่อพวกพอง)
จริยธรรมที่ยึดหลักการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดเพื่อประโยชนแของสังคม สวนใหญ เชน ชุมชน ประเทศชาติหรือมนุษยชาติ (ทําเพื่อสังคม)จริยธรรม
ที่ยึดหลักการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดเพื่อความถูกตองดีงามอันเป็นอุดมคติสากล (ทําเพื่อความถูกตองดีงาม)  ซ่ึงนําไปหาคุณภาพ พบวา IOC ของ
แบบวัดจริยธรรมมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.25-0.77 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 
     3) การทดลองใชกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการนํากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่ไดจากการ
พัฒนาไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยเปรียบเทียบความรู และจริยธรรม กอนและหลังเรียน โดยใหนิสิตเป็นผูประเมินตนเอง เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
และประสิทธิผลของกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 
  3. การด าเนินการและเก็บรวบรวมข๎อมูลการสอนสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎วิธีการเรียนรู๎แบบกรณีศึกษา 
   การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา โดยนําไปใชกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา
จริยธรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน 96 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
1 ภาคการศึกษา โดยมีกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
   1) การเตรียมการกอนการเรียนทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยการอธิบายการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวย 6 ขั้นตอน (ดังภาพประกอบที่ 1) 
   2) ชี้แจงบทบาทผูสอนและผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะเป็นผูอํานวยความสะดวก ทําหนาที่บริการใหความสะดวก และจัดเตรียมสิ่ง
ตางๆในกระบวนการเรียนการสอน ใหคําแนะนําเพื่อไมใหความคิดของผูเรียนกระจัดกระจายจนหาประเด็นไมได โดยจะการวางแผนจัดกลุมการใช
เวลาใน การจัดการกับขอมูลการสรางชิ้นงาน สรางขอตกลงรวมกันกับผูเรียน โดยผูเรียนเป็นผูประเมินผล โดยจะเป็นผูดําเนินการตรวจสอบความเขา
ใจความรู ความสามารถ ความคิดเห็น และผลงานของผูเรียนและในบทบาทของผูเรียนเป็นผูสรางจุดหมายในการเรียนรูเป็นผูวางแผนในการศึกษา
คนควาและแกปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นรวมกันกัน เป็นผูดําเนินการในการจัดทําคูมือความรู ชิ้นงานหรือผลงานและรับผิดชอบในการเสนองานของตนเอง
และของกลุม ความสําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของสมาชิกทุกคนและผูเรียนเป็นผูประเมินผลตนเอง(ดังภาพประกอบที่1) 
   3) ทําการวัดความรูความเขาใจกอนเรียน โดยใหนิสิตทําแบบทดสอบความรูทั้งหมด 8 หนวยการเรียนรู (ดังภาพประกอบที่ 1) 
   4) ระยะเวลาเรียน การเรียนการสอนมีระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ภาคเรียน     
   5) ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูโดยประกอบดวย 8 หนวยการเรียนรู  
   6) ประเมินผลงานและวัดความรูความเขาใจหลังเรียนของนิสิต และทําแบบทดสอบความรูทั้งหมด 8 หนวยการเรียนรู 
   7) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหแขอมูลวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษาสามารถสรุปได ดังนี ้
 1. การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษามีประสิทธิภาพเทากับ 98.00/87.00ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 80/80 ที่ตั้ง
ไว และคาดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีคาเทากับ 0.7961 หมายความวา นิสิตที่เรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
มีความกาวหนาในการเรียนรู คิดเป็นรอยละ 79.61 
 2. ความรูเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.73 และหลัง
เรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 42.02 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน นิสิตมีความรูเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดลอมหลังเรียนมากกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 1) 
 3. จริยธรรมสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับเพื่อญาติมิตรเพื่อนพองมีคาเทากับ 2.14 และหลังเรียนโดย
รวมอยูในระดับเพื่อความถูกตองดีงาม มีคาเทากับ 3.76เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียน นิสิตมีจริยธรรมหลังเรียนมากกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษามีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
 1. การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษามีประสิทธิภาพเทากับ 98.00/87.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่ต้ังไวเนื่องจาก
ผูสอนมีการเตรียมสอนกอนการเรียนโดยทําการปฐมนิเทศผูเรียนดวยการอธิบายเนื้อหาสาระ โดยในการเรียนผูสอนไดแบงออกเป็นขั้นตอน ซ่ึงผูสอน
จะคอยชี้แจงผูเรียนใหเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน คอยใหคําแนะนําผูเรียนใหอยูในประเด็นที่ศึกษา โดยผูเรียนจะเป็นผูดําเนินการที่
แสดงถึงความเขาใจในความรู ความสามารถ ความคิดเห็น ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ ประยูร วงศแจันทรา (2558 : 6) ไดกลาววา สิ่งแวดลอมศึกษา
เป็นกระบวนการถายทอดหรือสื่อสารองคแความรูดานสิ่งแวดลอมใหคนเกิดความรู เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติ เจตคติ คานิยมที่ดีตอสิ่งแวดลอม 
ความตระหนักตอปใญหาสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกปใญหาสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอม และการประเมินผลในการแกไข
ปใญหาสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และเป็นไปตามแนวคิดของ คงศักดิ์ ธาตุทอง (2547 : 13) ไดกลาววา 
สิ่งแวดลอมศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทําใหคนเห็นคุณคาและเขาใจหลักการของระบบความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสิ่งแวดลอมอันจะนําไปถึงการ
พัฒนาในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการสรางจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กนิษฐา ศรีเอนก  (2555: 47) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอน โดยใชกรณีศึกษากับการเรียนรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2)ตามเกณฑแ 80/80 ผลการวิจัยพบวา กลุมเปูาหมายทําการทดสอบได 83.49/81.91 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแ
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สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวสอดคลองกับงานวิจัยของกับงานวิจัยของ พัชทิชา กุลสุวรรณแ, จุไรรัตนแ คุรุโคตร และประยูร วงศแจันทรา (2017 : 274) 
ไดทําการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแกับการจัดการมลพิษอยางยั่งยืนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบวา ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแกับการจัดการมลพิษอยางยั่งยืนเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไวคือ 91.56/90.00 เพราะคูมือก าร
จัดการเรียนมีประสิทธิภาพและมีการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนรูดวยตนเองไดปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา การคนควาดวยตนเอง โดยครู
เป็นผูคอยกระตุนแนะนา และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
 สวนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา เทากับ 0.7961 หมายความวา นิสิตที่เรียน
โดยใชกรณีศึกษาเป็นฐานเรียนรู มีความกาวหนาในการเรียนรู คิดเป็นรอยละ 79.61 เนื่องจากผูสอนมีการเตรียมสอนกอนการเรียนโดยทําการ
ปฐมนิเทศผูเรียนดวยการอธิบายเนื้อหาสาระ โดยในการเรียนผูสอนไดแบงออกเป็นขั้นตอนในการเรียน ซ่ึงผูสอนจะคอยชี้แจงผูเรียนใหเอื้ออํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน คอยใหคําแนะนําผูเรียนใหอยูในประเด็นที่ศึกษา โดยผูเรียนจะเป็นผูดําเนินการที่แสดงถึงความเขาใจในความรู
ความสามารถ ความคิดเห็น และผลงานซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ ชัยวัฒนแ สุทธิรักษแ  (2554 : 55-56) การสอนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
แบงการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษามีขั้นตอน การนําเขาสูบทเรียน  เสนอแนวทางการเรียน ศึกษากรณีเพื่อสรุปประเด็นปใญหา นําเสนอผล
การศึกษา สรุปองคแความรูและการประยุกตแใช โดยผูสอนและผูเรียนและเสนอแนวทางการนํากรณีศึกษาไปใชประโยชนแและเป็นไปตามแนวคิดของ 
ทิศนา แขมมณี (2551 : 362-363) ไดจําแนกขั้นตอนสําคัญของการสอนดวยกรณีศึกษา โดยแบงออกเป็น 6 ขั้นตอน ไดแก 1. ผูสอน/ผูเรียนนําเสนอ
กรณีตัวอยาง 2. ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง  3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ 4. ผูสอนและผูเรียนอภิปราย คําตอบ 5. ผูสอนและ
ผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปใญหาและวิธีแกปใญหาของผูเรียนและสรุปการเรียนรู ที่ไดรับ 6. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อใชเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิกา สุขงาม ประยูร วงศแจันทรา และ มานิตยแ ซาชิโ ย (2559 : 497) ไดศึกษาการพัฒนาคูมือ
ทรัพยากรอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของคูมือฝึกอบรม พบวา ดัชนีประสิทธิผลของคูมือการฝึกอบรม 
เทากับ 0.772 นิสิตที่ใชคูมือฝึกอบรม มีความกาวหนาในการเรียนคิดเป็นรอยละ 77.20 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการฝึกอบรมสูงกวากอนการ
ฝึกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของพัชทิชา กุลสุวรรณแ, จุไรรัตนแ คุรุโคตร และประยูร วงศแจันทรา (2017 : 
274) ไดทําการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแกับการจัดการมลพิษอยางยั่ งยืนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลการวิจัย พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแกับการจัดการมลพิษอยางยั่งยืน มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.704 ซ่ึง
มีความกาวหนาในการเรียน รอยละ 70.40 ซ่ึงจะเห็นไดวาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชกรณีศึกษาเป็นจริยธรรมสิ่งแวดลอมฐานเรียนรูเป็นอีกหนึ่ง
ของกระบวนการสอนที่สามารถทําใหผูเรียนมีความประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีความกาวหนาในการเรียนรู 
 2. ความรูเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.73 และหลังเรียน
นิสิตมีความรูโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 42.02 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน นิสิตมีความรูเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดลอมหลังเรียนมากกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผูสอนเราไดใชการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใช
วิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการเรียนโดยผูสอนจะคอยชี้แจงและแนะนําใหประเด็นที่ศึกษาและผูเรียนจะเป็นผูแสดงถึงความเขาใจใน
ความรู ความสามารถ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นในขณะอยูในการเรียนการสอนซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ แสงจันทรแ  โสภากาล 
(2550 : 14-15) ความรูเป็นการรับรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง เหตุการณแรายละเอียดตางๆที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณแ ทั้งในดาน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมความรูพื้นฐาน หรือภูมิหลังของแตละบุคคลที่บุคคลไดจดจําหรือเก็บรวบรวมไวและสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่สังเกตหรือวัดไดและเป็นไปตามแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช (2526 : 96) ความรู เมื่อบุคคลไดรับการถายทอดเรื่องราวตางๆ จากการ
เรียนรู การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็นมา ผานประสาทสัมผัสตางๆ จะทําใหไดทราบขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็น
ประสบการณแของบุคคล ซ่ึงจะสะสมและถายทอดสืบตอกันไปจนกลายเป็นความรู การวัดความรูความจําจึงจําเป็นตองวัดความสามารถในการระลึก
เรื่องราวขอเท็จจริงหรือประสบการณแตางๆหรือวัดความระลึกไดจากประสบการณแ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐา ศรีเอนก (2555: 39) ได
ศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยใชกรณีศึกษากับการเรียนรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ เพื่อศึกษาความสามารถของผูเรียน
ในการคิด วิเคราะหแหาแนวทางในการแกไขปใญหาและตัดสินใจกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา ผล
การศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหแเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของประยูร วงศแจันทรา (2559 : 12) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาเอกสารคําสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาเซียน
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรูและทัศนคติตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาเซียน โดยใชเอกสารคําสอน 
กอนและหลังการสอนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนิสิตระดับ ปริญญาตรีชั้น ปีที่1 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 66 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เอกสารคําสอน แบบทดสอบความรู
ผลการศึกษาพบวา หลังการสอนนิสิตมีความรูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาเซียนสูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จริยธรรมสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับเพื่อญาติมิตรเพื่อนพองมีคาเทากับ 2.14 และหลังเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับเพื่อความถูกตองดีงาม มีคาเทากับ 3.76เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียน นิสิตมีจริยธรรมหลังเรียนมากกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเนื่องจากผูสอนเนนใหผูเรียนคิด วิเคราะหแ ในการใชกรณีศึกษาดานจริยธรรมสิ่งแวดลอมเพื่อเกิดความเขาใจ
สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดจริยธรรมที่เห็นความถกูตองดีงามและความถูกตองตามหลักคุณธรรมและความเมตตา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ประยูร วงศแจันทรา. (2555 : 195) จริยธรรมสิ่งแวดลอมเป็นหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษยแที่ยึดเอาความถูกตองดีงาม ความ
ถูกตองตามหลักคุณธรรมและความเมตตา ที่พึ่งปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมจึงประกอบไปดวยรากฐานความเชื่อในเชิงคุณธรรม ที่มีความแตกตางในระดับที่
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันออกไป จริยธรรมสิ่งแวดลอมจึงเป็นหลักที่ควรประพฤติตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมดํารงอยูไดตามดุลยภาพของธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เป็นอยูอยางลมกลืนและยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอมจึงเป็นวิธี การจัดการ
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สิ่งแวดลอมที่มนุษยแไดหันมาจัดการกับตัวเองหรือเป็นการกลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษยแ จริยธรรมสิ่งแวดลอมมุงที่จะเขาใจสิ่งแวดลอม และ
สรางระบบความสัมพันธแที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางมีความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร วงศแจันทรา (2552 : 78) 
ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการสอดแทรกจริยธรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยการ
สอดแทรกจริยธรรม ทําใหนิสิตมีความรูในระดับสูง จึงสามารถนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับปริญญาตรีได และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร วงศแจันทรา (2552 : 78) ไดศึกษา การพัฒนาการสอนจริยธรรมสิ่งแวดลอม เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดลอม
ระหวางนิสิตกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมตัวอยางเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา นิสิตกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดลอมมากกวานิสิตกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการสอนจริยธรรมสิ่งแวดลอมทําใหนิสิตเกิดจริยธรรมสิ่งแวดลอมในระดับสูงจึงสามารถนําไปใชใน
กระบวนการเรียนการสอนจริยธรรมสิ่งแวดลอมตอไป 
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ภาพประกอบที ่1การสอนสิ่งแวดลอมศึกโดยใชวธิีการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

 

  

 

การเตรียมการกํอนการเรียน ท าการปฐมนิเทศผ๎ูเรียน 
ซ่ึงประกอบด๎วย 6 ขั้นตอนได๎แก ํ

 

การสอนสิ่งแวดล๎อมศกึโดยใช๎วิธีการเรียนรู๎แบบกรณีศึกษา 
 

บทบาทของผ๎ูเรียน 

1. ผูเรียนเป็นผูสรางจุดหมายในการเรยีนรูจริยธรรมสิ่งแวดลอม  
2. ผูเรียนเป็นผูวางแผนในการศึกษาคนควาและแกปใญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นรวมกันในดานจริยธรรมสิ่งแวดลอม         
3. ผูเรียนเป็นผูดําเนินการในการจัดทําคูมือความรู ช้ินงานหรือ
ผลงานดานจริยธรรมสิ่งแวดลอม                 
4. ผูเรียนรับผิดชอบในการเสนองานของตนเองและมี 
ความสําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของสมาชิกทุกคน 
5.ผูเรียนเป็นผูประเมินผลตนเอง 8 ดาน คือ 

- ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
- ความเคารพธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
- การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม  
- การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม  
- ความกตัญโูกตเวทีตอสิ่งแวดลอม  
- การประหยัดใชทรัพยากรธรรมชาติ   
- ยึดกฎหมายสิ่งแวดลอม  
- การมีสวนรวมในการศึกษาสิ่งแวดลอม  

บทบาทของผ๎ูสอน 
1. ผูสอนเป็นผูอํานวยความสะดวก ทําหนาที่บริการให
ความสะดวก และจัดเตรียมสิ่งตางๆในกระบวนการ
เรียนการสอนจริยธรรมสิ่งแวดลอม          
2. ผู สอนเป็นผู ใหคํ าแนะนํา โดยเป็นผู ใหขอมูล
บางอยางแกผูเรียน เพื่อ ดูแลไมใหความคิดของผูเรียน
กระจัดกระจายจนหาประเด็นไมไดของดานจริยธรรม
สิ่งแวดลอม          
3. ผูสอนเป็นผูจัดการโดยการวางแผนจัดกลุมการใช
เวลาใน การจัดการกับขอมูลการสรางช้ินงาน สราง
ขอตกลงรวมกันกับผูเรียน          
4. ผูเรียนเป็นผูประเมินผล โดยจะเป็นผูดําเนินการ
ตรวจสอบความเขาใจความรู ความสามารถ ความ
คิดเห็น และผลงานของผูเรียน   
      

บทบาทผ๎ูสอนและผู๎เรียน  
 

เอกสารค าสอนจริยธรรมสิ่งแวดล๎อมสิ่งแวดล๎อม 
 

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จ านวน 96 คน 

หนวยท่ี 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม 
หนวยท่ี 2 ทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดลอมตะวันออก 
หนวยท่ี 3 ทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดลอมตะวันตก 
หนวยท่ี 4 กระบวนการสรางจริยธรรมสิ่งแวดลอม 
หนวยท่ี 5 การวัดและประเมินผลจริยธรรมสิ่งแวดลอม 
หนวยท่ี 6 จริยธรรมสิ่งแวดลอมของบุคคล 
หนวยท่ี 7 จริยธรรมสิ่งแวดลอมของกลุมคน 
หนวยท่ี 8 จริยธรรมสิ่งแวดลอมของหนวยงานองคแกร 

 

ขั้นที่ 1 ผูสอน/ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง  
ขั้นท่ี 2 ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง   
ขั้นที่ 3 ผูเรียนอภิปรายประเด็นคาํถามเพื่อหาคําตอบ    
ขั้นที่ 4 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ  
ขั้นที่ 5 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปใญหาและวิธี   
          แกปใญหาของผูเรียน และ สรุปการเรียนรูที่ไดรับ    
ขัน้ท่ี 6 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรูเกี่ยวกบัจริยธรรมสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน 

ความรู ๎
กํอนการเรียน ( N=50 ) หลังการเรยีน ( N=50 ) 

X  S.D. X  S.D. 
 
 

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจรยิธรรม  
2 ทฤษฎีจรยิธรรมสิ่งแวดลอมตะวันออก  
3 ทฤษฎีจรยิธรรมสิ่งแวดลอมตะวันตก  
4 กระบวนการสรางจริยธรรมสิ่งแวดลอม  
5 การวัดและประเมินผลจริยธรรม สิ่งแวดลอม  
6 จริยธรรมสิ่งแวดลอมของบุคคล   
7 จริยธรรมสิ่งแวดลอมของกลุมคน  
8 จริยธรรมสิ่งแวดลอมของหนวยงานองคแกร 

3.97 
3.59 
2.90 
3.00 
3.15 
2.68 
2.64 
1.70 

1.93 
2.08 
1.62 
1.71 
1.94 
1.68 
1.67 
1.81 

5.36 
5.34 
5.08 
5.06 
5.30 
5.31 
5.56 
4.98 

1.02 
1.16 
1.27 
1.3 
1.04 
1.05 
1.75 
1.73 

รวม 23.73 5.01 42.02 3.14 

  
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่จริยธรรมสิ่งแวดลอมกอนและหลังเรียน 

จริยธรรม 
กํอนการเรียน  หลังการเรยีน  

X  S.D. X  S.D. 
1 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
2 ความเคารพธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
3 การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม  
4 การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม  
5 ความกตัญโูกตเวทีตอสิ่งแวดลอม  
6 การประหยัดใชทรัพยากรธรรมชาต ิ  
7 ยึดกฎหมายสิ่งแวดลอม  
8 การมีสวนรวมในการศึกษาสิ่งแวดลอม  

2.12 
2.13 
2.11 
2.19 
2.13 
4.28 
2.02 
2.23 

0.37 
0.44 
0.38 
0.37 
0.44 
0.60 
0.45 
0.49 

3.76 
3.91 
3.83 
3.74 
3.65 
3.71 
3.71 
3.74 

0.25 
0.15 
0.18 
0.22 
0.27 
0.30 
0.20 
0.14 

รวม 2.14 0.14 3.76 0.11 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรูและจริยธรรม กอนและหลังเรียน  
  

ด๎าน 
กํอน 

การฝึกอบรม 
หลัง 

การฝึกอบรม t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู 23.73 5.01 42.02 3.14 -35.29 95 .000* 

จริยธรรม 2.14 0.14 3.76 0.11 -79.82 95 .000* 
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พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ พ.ศ. 2558 :  
ศึกษาเฉพาะกรณีการจ ากัดความรับผิดในสัญญารับขนทางอากาศระหวํางประเทศ 

International Carriage of Goods by Air Act B.E. 2558 :  
The Studies on Limiting the Liability on International Carriage  of Goods by Air 

 
วายุภักษ๑  ทาบุญมา1 

Thaboonma  Vayupak 
 

 
บทคัดยํอ 
 พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ที่ใชบังคับอยูในปใจจุบัน มีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑแการรับขน
ทางอากาศระหวางประเทศที่ไมครอบคลุมครบถวนมาบังคับใช ทําใหเกิดปใญหาความชัดเจนของบทนิยาม คําวา การับขนทางอากาศระหวางประเทศ 
, การรับขนทางอากาศระหวางประเทศที่อยูภายใตอนุสัญญา , อนุสัญญา , ภาคี วามีความหมายวาอยางไร ตลอดจนมิไดกําหนดขอบเขตของการ
บังคับใชพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 , การกําหนดเกณฑแการจํากัดความรับผิด กําหนดเขตอํานาจศาลและการฟูอง
คดีเพื่อเรียกคาเสียหายในการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ 

ปใจจุบันการรับขนทางอากาศของประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ยังมีขอบกพรองอยู
บางประการและยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 
(Convention for the Unification of Certain Rules for international Carriage by Air, 1999)ที่ไทยจะเขาเป็นภาคีอนุสัญญา  ผูเขียนจึง
ประสงคแจะเสนอแนวทางในการแกไขพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ใหเกิดความชัดเจนแนนอน  เหมาะสม ครอบคุลม 
ทั้งขอบเขตของการบังคับใชกฎหมาย การจํากัดความรับผิด เขตอํานาจศาล และการเรียกรองคาเสียหายในการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ
เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 
 
ค าส าคัญ : ขนสงทางอากาศ , อนุสัญญา , ระหวางประเทศ 
 
Abstract 
 At the present time, Thailand aerial goods carriage is under The International Carriage of Goods by Air Act B.E. 2558. 
However, the implementation of this act is problematic. The exclusivity and incompleteness of goods carriage regulations 
lead to misleading definition of the words in this act, for example: “international carriage of goods”, “international carriage of 
goods within the convention”, “convention” and “associated member”. Furthermore, this act does not specify its limitation, 
liability, jurisdiction and litigation regarding the cost of damages during the carriages.  
 Furthermore, it is not concordant to The Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by 
Air 1999. With these problems, this essay aims to propose the solutions to solve the stated problem in order to create 
inclusivity and completeness in term of purview of law enforcement, limiting liability, jurisdiction and litigation issues 
regarding the damage costs during the carriages, as well as to make this Act become more corresponded to The Convention 
for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999.  
 
Key words: aerial carriages, convention, international 
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บทน า 
 สัญญารับขนทางอากาศระหวางประเทศเป็นสัญญาที่เกี่ยวพันกับกฎหมายและเขตอํานาจศาลของหลายประเทศ เนื่องจากสัญญาขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศมีการทําสัญญาโดยคูสัญญาตางสัญชาติที่ไมไดอยูในประเทศเดียวกัน และมีเสนทางการขนสงที่ผานหลายประเทศ 
ประเทศตางๆ จึงพยายามที่จะวางหลักเกณฑแเกี่ยวกับความรับผิด สิทธิ หนาที่ ตามสัญญานี้ใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเป็นบอเกิดข องกฎหมาย
ระหวางประเทศในรูปแบบของสนธิสัญญาระหวางประเทศ อยางไรก็ตามแตละประเทศตางนํากฎหมายระหวางประเทศเหลานั้นไปใชบังคับใน
ขอบเขตที่แตกตางกันไป และในบางประเทศก็ไดนําบทกฎหมายภายในหรือหลักกฎหมายทั่วไป มาบังคับใชกับสัญญารับขนทางอากาศระหวาง
ประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปใญหาในการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ จึงหลีกเล่ียงไมไดที่จะตองพิจารณาจากพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ที่ใชบังคับอยูในปใจจุบัน มีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑแการรับขนทางอากาศระหวางประเทศที่ไมครอบคลุม
ครบถวนมาบังคับใช เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ใหเกิดความชัดเจนแนนอน  
เหมาะสม ครอบคุลม ทั้งขอบเขตของการบังคับใชกฎหมาย การจํากัดความรับผิด เขตอํานาจศาล และการเรียกรองคาเสียหายในการรับขนทาง
อากาศระหวางประเทศเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 
ที่ไทยจะเขาเป็นภาคีอนุสัญญา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 
 2. เพื่อศึกษาปใญหาและหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูทําการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ยังมีการจํากัด
ความรับผิดและความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ ที่ประเทศไทยจําเป็นตองอนุวัตรการใหกฎหมาย
สอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ที่ไทยจะเป็นภาคีของ
อนุสัญญา และเป็นแมแบบของการรับขนทางอากาศระหวางประเทศของไทย ซ่ึงวรรณกรรมที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
 1. วิทยานิพนธแ เร่ืองปใญหากฎหมายการขนสงทางอากาศ : วิเคราะหแรางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ พ.ศ. ... เป็นปใญหาของการ
ไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่องมาใชบังคับกับการรับขนสงทางอากาศ จึงไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการรับ
ขนสงทางอากาศ  
 2. วารสารนิติศาสตรแ เร่ือง ปใญหาความเหมาะสมในการมีกฎหมายเฉพาะในการรับขนทางอากาศระหวางประเทศของประเทศไทย 
 3. เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง วิเคราะหแรางพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศ พ.ศ.  
 4. เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ืองทาทีของประเทศไทยตอการเขาเป็นภาคีอนุสัญญามอนทรีออล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาวิเคราะหแผลงานวิจัยตางๆ วิทยานิพนธแ เอกสารทางวิชาการ บทความที่เกี่ ยวของ 
รายงานทางวิชาการเป็นตน 
 
ผลการวิจัย 
 เนื่องจากปใจจุบันประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเขา
เป็นภาคีของอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 หรือ อนุสัญญามอนทรีออล 
ค.ศ. 1999 ซ่ึงถือวาเป็นกฎหมายภายในที่บังคับใชอยูในปใจจุบัน แตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติที่
กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑแการรับขนทางอากาศระหวางประเทศยังไมครอบคลุมครบถวน ทั้งในเรื่องบทนิยาม คําวา การับขนทางอากาศระหวาง
ประเทศ , การรับขนทางอากาศระหวางประเทศที่อยูภายใตอนุสัญญา , อนุสัญญา , ภาคี วามีความหมายวาอยางไร ตลอดจนมิไดกําหนดขอบเขต
ของการบังคับใชพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 , การกําหนดเกณฑแการจํากัดความรับผิด กําหนดเขตอํานาจศาลและ
การฟูองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายในการรับขนทางอากาศระหวางประเทศไว จากการศึกษาวิจัยพบวา ทางแกปใญหาที่ดีที่สุดคือ การแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและสรางความเป็นธรรมใหเกิดขึ้นและเพื่อใหครอบคลุม
สอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ที่ไทยจะเป็นภาคีอนุสัญญา 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ไมครอบคลุมสอดคลองอนุสัญญาเพื่อการรวบรวม
กฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ที่ไทยจะเป็นภาคีอนุสัญญา ไมวาจะเป็นเรื่องนิยามศัพทแ เอกสารรับ
ขนทางอากาศการรับขนทางอากาศที่ยังไมชัดเจน นอกจากนั้นความรับผิดของผูขนสงโดยเฉพาะการจํากัดความรับผิดไดถูกกําหนดจํานวนเงินกับ
ความเสียหายที่คนโดยสาร ผูตราสง หรือผูรับตราสงไดรับ ไวอยางไมเหมาะสมไมครอบคุลมสอดคลองกับอนุสัญญา ตลอดจนมิไดกําหนดขอบเขตของ
การบังคับใชพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 , การกําหนดเขตอํานาจศาลและการฟูองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายในการรับ
ขนทางอากาศระหวางประเทศ จากที่กลาวมาขางตนเป็นภาพรวมของพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ที่มีปใญหาและ
ตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับการที่จะเขาเป็นภาคีของอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวาง
ประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 หรือ อนุสัญญามอนทรีออล ค.ศ. 1999  
 1  ปใญหาของพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้มีหลายประเด็นที่ผูเขียนเห็นวามีความนาสนใจตอการ
นําเสนอถึงสิ่งที่ผูเขียนเห็นวาเป็นปใญหา หรือมีความเป็นไปไดที่จะเป็นปใญหา  โดยแบงออกตามหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1.1  ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558  
   1)  การบังคับใชพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ตอการขนสงภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ 
   ภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคแของการนํามาบังคับใชกับการรับขนทาง
อากาศภายในประเทศ และการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ อยางไรก็ตามการรับขนทางอากาศทั้งสองประเภทมีความแตกตางกันอยูมาก แมจะ
มีลักษณะของการขนสงทางอากาศเชนเดียวกันก็ตาม เชน ในเรื่องของระยะเวลาการขนสง ตนทุนของผูประกอบการขนสง ความเสี่ยงภัย ตลอดจน
รายไดจากการขนสง เป็นตน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่นาพิจารณาวาการนําพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 มาใชบังคับทั้งการ
ขนสงทางอากาศภายในประเทศ และระหวางประเทศจะมีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยจะแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็น คือ  
   1.1)  กฎหมายการขนสงภายในประเทศและกฎหมายการขนสงระหวางประเทศ โดยหลักกฎหมายปกติควรแยกออกจากกัน 
เหตุผลหลักมาจากนโยบายของรัฐ (Public Policy) ที่ตางกันในการขนสงภายในประเทศกฎเกณฑแตางๆ จะเครงครัดเนื่องจากรัฐมุงใหความคุมครอง
แกผูใชบริการ การกําหนดความรับผิดที่หลุดพนไดยากก็เพื่อใหผูขนสงใชความระมัดระวังในการปฏิบัติการ สวนการขนสงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับตางประเทศและตองอาศัยการลงทุนในธุรกิจมาก ในกรณีที่รัฐมักจะคํานึงถึงการใหความคุมครองผูใชบริการนอยลง และพยายามสรางหลักเกณฑแที่
จะใหความคุมครองแกผูขนสงซ่ึงเป็นนิติบุคคลในประเทศใหมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนผูประกอบธุรกิจใหสามารถแขงขันกับตางชาติได 
   1.2)  ดานกฎหมาย เนื่องจากหลักการสวนใหญที่ปรากฏในพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 เป็น
หลักการที่นํามาจากอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ซ่ึงมีสถานนะเป็น
กฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้นเหตุผลตลอดจนที่มาของกฎเกณฑแตางๆ ที่นํามาบัญญัติไวจึงเป็นไปเพื่อแกปใญหาที่เกิดขึ้นในทางระหวางประ เทศ
โดยเฉพาะ อาทิ ในเรื่องของเขตอํานาจศาลที่โจทกแมีสิทธินําคดีขึ้นฟูองรอง จะเห็นไดวาศาลในแตละแหงที่ปรากฏในพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 จะมีขอบเขตของการนํามาบังคับใชที่กวางกวาอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขน
ระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 กลาวคือ ในมาตรา 33 แหงอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวาง
ประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ไดกําหนดศาลที่โจทกแมีสิทธิเลือกที่จะนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลไว 5 แหง ศาลทั้ง 5 แหงนั้นตองอยูในอาณาเขต
แหงรัฐภาคี ในขณะที่ศาลซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 หมายถึง ศาลใดก็ตามที่ตั้งอยูในประเทศที่ผู
ขนสงมีภูมิลําเนาอยู หรือประเทศที่ผูขนสงมีสถานประกอบการแหงใหญตั้งอยู หรือประเทศที่สถานประกอบการขนสงซ่ึงเป็นถิ่นที่ทําสัญ ญาตั้งอยู 
หรือประเทศที่ถิ่นปลายทางหรือประเทศที่คนโดยสารมีถิ่นที่อยูถาวรในขณะเกิดอุบัติเหตุ จากขอกําหนดนี้จึงสงผลใหผูขนสงภายในประเทศไมเพียง
ตองรับผิดตอคนโดยสารภายในประเทศเทานั้น แตในขณะเดียวกันอาจถูกฟูองรองคดีไดในศาลของประเทศตางๆ ทั่วโลกได เพราะฉะนั้นเพื่อใหเกิด
ความแนนอนชัดเจนและคุมครองผูรับขนทางอากาศจําเป็นตองมีการแกไขพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 วามีเขต
อํานาจศาลเพียงใด 
 1.2.  ความรับผิดของผูขนสง 
  1)  ขอบเขตความรับผิด  
   ในกรณีคนโดยสารตาย หรือไดรับบาดเจ็บ ผูขนสงตองรับผิดหาก 
   (1)  ความเสียหายดังกลาวเกิดจากอุบัติเหตุ และ 
  (2)  กอใหเกิดความตาย หรือ ไดรับบาดเจ็บบนอากาศยาน หรือในระหวางการ 
  ดําเนินการใดๆ ในการขึ้น หรือลงจากอากาศยาน 
  ในกรณีสัมภาระ หากเป็นสัมภาระลงทะเบียน ความรับผิดของผูขนสงจะเกิดขึ้นเมื่อ 
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  (1)  การทําลาย สูญหาย หรือเสียหายเกิดจากเหตุ และ 
  (2)  กอใหเกิดความเสียหายบนอากาศยาน หรือในชวงเวลาที่สัมภาระลงทะเบียนอยู 
  ในความดูแลของผูขนสง 
  ในกรณีสัมภาระติดตัวคนโดยสาร ผูขนสงตองรับผิดตอเมื่อความเสียหายนั้นเป็นผล 
  มาจากความผิดของผูขนสง ลูกจาง หรือ ตัวแทนของผูขนสง 
  ในกรณีของ ผูขนสงตองรับผิดเมื่อ 
  (1)  การทาํลาย สูญหาย หรือเสียหายเกิดจากเหตแุละ 
  (2)  ความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นในระหวางการรับขนทางอากาศ 
  ในกรณีความเสียหายที่คนโดยสาร สัมภาระ และของไดรับจากการชักชา ผูขนสง 
  ตองรับผิดเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในการรับขนทางอากาศ 
 2)  ระบบความรับผิดที่นํามาใช 
  (1)  ระบบความรับผิดอยางเครงครัด (Strict Liability) หมายถึง ความรับผิดตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการรับขนทาง
อากาศ โดยผูขนสงไมสามารถยกขอกลาวอางวาความเสียหายดังกลาวไมใชความผิดของตนมาใชได ความรับผิดอยางเครงครัดนี้บางครั้งอ าจเรียกวา 
ความรับผิดเด็ดขาด (Absolute Liability) อยางไรก็ตามมีผูเห็นวาความรับผิดทั้งสองนี้ไมเหมือนกัน กลาวคือ Strict Liability ความผิดตองเกิดขึ้น
จากการกระทําของบุคคลที่ตองรับผิด และการกระทํานั้นตองเป็นสาเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น Strict Liability จะมีความสัมพันธแระหวาง
บุคคลที่ตองรับผิดกับความเสียหาย 
  (2)  ระบบความรับผิดบนขอสันนิษฐานความรับ (Presumption of Fault) ความรับผิดประเภทนี้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู
ขนสงจะถูกสันนิษฐานไวกอนวา เป็นความผิดของผูขนสง เวนแตผูขนสงจะสามารถพิสูจนแไดวาผู เรียกรองคาเสียหาย หรือบุคคลที่ผูเรียกรอง
คาเสียหายไดรับสิทธิมา หรือคนโดยสารประมาทเลินเลอ หรือกระทําโดยมิชอบเป็นเหตุใหเกิดความเสียหายนั้น โดยผูเสียหายมีหนาที่นําสื บเฉพาะ
ขอเท็จจริงวาตนไดทําสัญญารับขนกับผูขนสงและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหวางการขน หรือการขึ้ น-ลงอากาศยาน และอุบัติเหตุนั้นกอใหเกิดความ
เสียหาย 
  (3)  ระบบความรับผิดบนฐานความผิด (Liability Base of Fault) ผูขนสงตองรับผิดถาความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของ
ตน  เวนแตพิสูจนแไดวาผูเรียกรองคาเสียหาย หรือบุคคลที่ผูเรียกรองคาเสียหายไดรับสิทธิมา ประมาทเลินเลอ หรือกระทําโดยมิชอบเป็นเหตุใหเกิด
ความเสียหายนั้น 
 3)  ความเสียหายที่สามารถไดรับการชดใช  
  ความเสียหายที่สามารถเกิดกับคนโดยสารนั้น ไดแก การตาย และการไดรับบาดเจ็บแกรางกาย โดยการบาดเจ็บทางรางกาย 
หรือที่อนุสัญญาวอรแซอ ค.ศ. 1929 ไดใชคําวา “Other bodily injury” กอใหเกิดปใญหาในการตีความเป็นอยางมาก วามีความหมาย รวมถึงการ
บาดเจ็บทางจิตใจหรือเสียหายทางจิตใจไวดวยหรือไม จนกระทั่งอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศ
ทางอากาศ ค.ศ. 1999 มีผลใชบังคับ โดยอนุสัญญาฉบับนี้ใชคําวา “bodily injury” มาแทนที่คําวา “Other bodily injury” แตกระนั้นคําดังกลาว
ยังคงไมมีการใหความหมายที่ชัดเจน วาหมายความถึงความเสียหายทางจิตใจดวยหรือไม อยางไรก็ตามในขณะที่ทําการรางอนุสัญญาฉบับนี้ผู รางฯ ได
แสดงเจตนาที่จะไมให “Other bodily injury”หมายความรวมถึงความเสียหายทางจิตใจดวย เวนแตเป็นผลมาจากความเสียหายทางรางกาย ดังนั้น
จึงเป็นที่ชัดเจนวาภายใตอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 การชดใช
คาเสียหายตอการบาดเจ็บทางจิตใจ หรือความเสียหายทางจิตใจแตเพียงอยางเดียว ไมอาจกระทําได 
  เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558พบวายังไมมีการรับรองนิยามศัพทแที่ชัดเจนไวไม
วาจะเป็น “ความเสียหายแกรางกาย”, “การับขนทางอากาศระหวางประเทศ” , “การรับขนทางอากาศระหวางประเทศที่อยูภายใตอนุสัญญา” , 
“อนุสัญญา”และ “ภาคี” จึงเป็นเรื่องยากที่จะตีความขอความเหลานี้ไดชัดเจนแนนอน เมื่อเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยแสิน ตลอดจน
ความเสียหายตอจิตใจดวย วาอยูในบังคับของพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 หรือไมอยางใด 
 4)  ลักษณะของการชดใชคาเสียหาย : การชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษ ทําใหเห็นเป็นตัวอยาง หรือการชดใชคาเสียหายอื่นอันไม
อาจทําการชดใชได 
 ในทางรับขนทางอากาศหากมีความเสียหายเกิดขึ้นภายในขอบเขตการรับขนนั้นผูขนสงตองรับผิดในความเสียหายที่เกิด ขึ้น โดยทั้ง
พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 และอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศ
ทางอากาศ ค.ศ. 1999 ไดกําหนดใหผูขนสงตองทําการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกคนโดยสาร ผูตราสง หรือผูรับตราสง ซ่ึงคาเสียหายที่ผูขนสงตอง
ทําการชดใชนี้ อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ขอ 29 ไดกําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา การชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษหรือทําใหเห็นเป็นตัวอยาง หรือความเสียหายอื่นที่ไมอาจชดใชไดจะไมไดรับอนุญาตใหมีการนํามาบังคับ
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ใชแตขอกําหนดในลักษณะดังกลาวไมมีปรากฏพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ดังนั้นอาจตีความไดหรือไมวา
พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ อนุญาตใหมีการชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษ หรือทําใหเห็นเป็นตัวอยางได 
 5)  การหลุดพนจากความรับผิด   
 โดยพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดเหตุผลแหงการหลุดพนความรับผิดทั้งตอคนโดยสาร 
สัมภาระ และของไว 6 เหตุใหญ เชนเดียวกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางป ระเทศทางอากาศ ค.ศ. 
1999 อันไดแก 1) การมีสวนเกี่ยวเนื่องกับการประมาทเลินเลอ หรือการกระทํา หรือการละเวนการกระทําโดยมิชอบของผูเรียกรองคาเสียหาย หรือ
บุคคลที่ผูเรียกรองคาเสียหายไดรับสิทธิมา หรือความเสียหายไมเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือการกระทํา หรือละเวนการกระทําโดยมิชอบของผู
ขนสง ลูกจาง หรือตัวแทนของผูขนสง หรือความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือการกระทํา หรือละเวนการกระทําโดยไมชอบของบุคคล
ที่สาม 2) การใชมาตรการทั้งปวงที่สมควรตองกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นแลวหรือเป็นการพนวิสัยที่จะใชมาตรการเชนวานั้นได 3) ความ
ชํารุดบกพรอง คุณภาพ หรือสภาพแหงสัมภาระ หรือของ 4) ความบกพรองในบรรจุหีบหอของบุคคลอื่น 5) พฤติการณแแหงสงครามและการสูรบของ
กองกําลังติดอาวุธ 6) การกระทําของเจาหนาที่ราชการอันเกี่ยวกับการเขาการออก หรือการผานแดน 
 6)  พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดไววาในกรณีที่อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ และเป็นผลใหคน
โดยสารถึงแกความตาย หรือไดรับความเสียหายแกรางกาย ใหผูขนสงไทยซ่ึงประกอบการรับขนทางอากาศนั้นจายเงินเพื่อบรรเทาความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจที่มีเฉพาะหนาเพราะเหตุแหงความตาย หรือการไดรับความเสียหายแกรางกายนั้น ใหผูขนสงจายเงินลวงหนาแกผูซ่ึงมีสิทธิเรียกรองคา
สินไหมทดแทนเพื่อใชตามความจําเป็นเฉพาะหนาของบุคคลนั้นโดยไมชักชา 
 1.3  กระบวนการระงับขอพิพาท 
 1)  กระบวนการระงับขอพิพาททางศาล : สิทธิในการฟูองรองคดีตอศาลที่ตั้งอยูในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยูถาวรของคนโดยสาร 
  ในขณะที่พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหเสนอคดีขึ้นฟูองรองตอศาลดังกลาวตอง
เป็นไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (1)  คนโดยสารตาย หรือไดรับบาดเจ็บจากการรับขนทางอากาศ 
  (2)  ในขณะเกิดอุบัติเหตุคนโดยสารตองมีถิ่นที่ถาวร ณ ประเทศนั้น 
  (3)  ผูขนสงตองใหบริการในการับขนทางอากาศเขามาใน หรือ ออกไปนอกประเทศนั้น โดยไมคํานึงวาผูขนสงจะกระทําการ
ใหบริการดวยอากาศยานของตนเองหรืออากาศยานของผูขนสงที่มีความตกลงทางพาณิชยแระหวางกัน 
  (4)  ผูขนสั่งนั้นหรือผูขนสงอื่นที่มีความตกลงพาณิชยแ มีสถานที่ในการประกอบธุรกิจในการรับขนคนโดยสารทางอากาศตั้งอยู
ในประเทศนั้นไมวาจะดวยการเป็นเจาของ หรือดวยการเชาก็ตาม 
 ดวยเง่ือนไขทั้ง 4 นี้ มีสังเกตวาผูขนสงอื่นซ่ึงไดทําความตกลงทางพาณิชยแในการเขามาใน หรือออกไปนอกประเทศนั้นตาม (4) 
นอกจากนั้นสถานที่ประกอบธุรกิจตามเง่ือนไขขอ (4) นี้ รวมถึงสถานที่ประกอบธุรกิจที่เป็นสาขา หรือตัวแทนขายตั๋วของผูขนสงได ซ่ึง ในกรณีนี้อาจ
นํามาใชกับสถานที่ประกอบธุรกิจของผูขนสงอื่นที่มีความตกลงทางพาณิชยแดวยเชนกัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ในกรณีนี้  คนโดยสารจึงมีโอกาสที่
ไดรับประโยชนแจากการนําคดีเสนอตอศาลที่ตั้งอยูในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูถาวรมากขึ้น แมผูขนสงจะไมไดมีความสัมพันธแกับประเทศนั้นโดยตรงก็
ตาม 
 จากการพิจารณาถึงศาลที่ตั้งในประเทศที่คนโดยสารมีถิ่นที่อยูถาวรในขณะเกิดอุบัติเหตุ พบวาขนสงทางอากาศมีโอกาสที่จะถูกฟูองรอง
ดําเนินคดีไดเกือบทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะผูขนสงทางอากาศที่อยูภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 เนื่องจาก
พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ไมไดตั้งขอจํากัดการใชสิทธิในการเสนอคดีตอศาลเชนเดียวกับ อนุสัญญาเพื่อการ
รวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ซ่ึงไดกําหนดใหการดําเนินคดีตองทําตอศาลที่อยูภายใน
อาณาเขตของรัฐภาคีเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการรับขนทางอากาศ จนเป็นสาเหตุใหคนโดยสารในอากาศยานไดรับบาดเจ็บ และ
ตาย โดยหนึ่งในคนโดยสารที่ไดรับความเสียหายเป็นคนไทย ภายใตอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวาง
ประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 คนโดยสารที่เป็นคนไทยจะไมมีสิทธิในการเสนอคดีตอศาลในประเทศไทยไดแมจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ 
33 วรรค 2 แหงอนุสัญญามอนทริออลก็ตาม เหตุเพราะประเทศไทยไมไดเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกลาวนั่นเอง แตในทางกลับกันคนโดยสารทุกคนที่
อยูบนอากาศยานสามารถดําเนินคดีไดในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยูถาวรของตนหากอยูภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 
2558 
 และจากการที่ผูขนสงทางอากาศอาจถูกฟูองรองคดีไดจากศาลทั่วโลก อันเป็นผลมากจากการนําศาลในประเทศที่คนโดยสารมีถิ่นที่อยู
ถาวรมาใชนั้น ผูขนสงทางอากาศจึงตองเผชิญกับมาตรฐานในการพิจารณาคดีที่มีความแตกตางกันในแตละประเทศและมีความเป็นไปไดที่ผูขนสงอาจ
ตองชดใชคาเสียหายในจํานวนเงินที่มากกวาที่กําหนดไวในอนุสัญญาวอรแซอ ค.ศ.1929 , อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการ
รับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ตลอดจนพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ไดในบางประเทศที่ไดกําหนด
มาตรฐานของการชดใชไวสูง   
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 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในดานของคนโดยสาร การฟูองรองคดีตอศาลในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูถาวร จะทําใหคนโดยสารไดรับความ
สะดวกในการนําคดีไปฟูองรอง กลาวคือ คนโดยสารไมตองเสียคาใชจ ายจํานวนมากเพื่อเดินทางเพื่อเดินทางไปฟูองรองคดีในประเทศที่ตนไมมี
ความคุนเคย อีกทั้งการนําคดีขึ้นฟูองรองในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูถาวรยังกอใหเกิดการชดใชคาเสียหายที่ยุติธรรม และสอดคลองกั บคาครองชีพใน
ประเทศนั้นๆ อีกดวย แตกระนั้นในอีกดานหนึ่งมีความเป็นไปไดที่คนโดยสารในประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการชดใชคาเสียหายในจํานวนเงินที่นอย
กวาในประเทศพัฒนาแลว หรือในประเทศที่มีระบบกฎหมายที่หลากหลาย เชน ในสหรัฐอเมริกา  
 ในขณะเดียวกัน ในดานการพิจารณาคดี ศาลที่ตั้งอยูในประเทศที่คนโดยสารมีถิ่นที่อยูถาวรถูกพิจารณาวาไดกอใหเกิดความขัดแยงใน
กระบวนการพิจารณาคดี กลาวคือ ศาลดังกลาวนั้นมีความเกี่ยวพันนอยมากกับมูลคดีที่เกิดขึ้น ไมวาจะเป็นในดานของพยานหลักฐาน พยาน
ผูเห็นเหตุการณแ หรือบันทึกที่เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศ การบาดเจ็บหรือการตายจากอุบัติเหตุ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเป็นประโยชนแอยางมากในการ
พิจารณาคดี เวนแตในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยูถาวรของคนโดยสารเอง นอกจากนั้นศาลในประเทศที่คนโดยสารมีถิ่นที่อยูถาวร
นี้ ยังอาจกอใหเกิดความยุงยากในการดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายแกคนโดยสารได หากในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะกระทําใหคนโดยสาร
ไดรับบาดเจ็บหรือตายแลว ยังมีผลทําใหสัมภาระของคนโดยสารไดรับความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทําลายดวย ในกรณีนี้คนโดยสารเทานั้นที่ จะได
ประโยชนแจากศาลนี้ ในขณะที่ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทําลายของสัมภาระจะตองนําไปฟูองตอศาลใดศาลหนึ่งในสี่ศาลที่เหลือ 
 2)  กระบวนการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นการระงับขอพิพาทอีกประเภทหนึ่งที่ไมไดรับการยอมรับในพระราชบัญญัติรับขน
ทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 นอกเหนือการการระงับขอพิพาทโดยศาล โดยทั้งนี้ “การอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง การระงับขอพิพาททาง
แพงที่คูกรณีพิพาทตกลงกันดวยใจสมัครเสนอขอพิพาทของตนที่เกิดขึ้นแลว หรือที่จะเกิดในอนาคตใหบุคคลภายนอกซ่ึงเรียกวาอนุญาโตตุลาการให
ทําการพิจารณาชี้ขาดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และคูกรณียอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้น  
 
แนวทางที่เหมาะสมของพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ พ.ศ. 2558 
 จากการศึกษาในขางตนจะเห็นไดวาประเทศไทยไมเคยเขาเป็นภาคีของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการขนสงทางอากาศฉบับใดเลย โดยมี
พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ยังมีขอบกพรองอยูบางประการและยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวม
กฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 ที่ไทยจะเขาเป็นภาคีอนุสัญญา ซ่ึงนับวาเป็นเรื่องที่สวนทางกั บการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศของประเทศไทย ซ่ึงเป็นรูปแบบการขนสงที่ไดรับความนิยม และมีความสําคัญอยางมากตอการ
พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่งมีแผนการที่จะเป็นศูนยแกลางของการขนสงทางอากาศ เมื่อหันกลับไปมองประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตดวยกันพบวาไมวาจะเป็นประเทศกัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม  อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ สิงคโปรแ และบรูไน ตางเคยเป็นภาคีของ
อนุสัญญาที่เกี่ยวกับการขนสงทางอากาศระหวางประเทศอยางนอย 1 ฉบับมาแลว ดังนั้นจึงอาจกลาวไว ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศไทย
เป็นประเทศเดียวที่มีความลาหลังทางดานกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศมากที่สุดในเวลานี้  
 จากการศึกษาที่ผานมาพบวากฎหมายทั้งสองฉบับมีเน้ือหาที่เหมือนกันเป็นสวนใหญ แตในขณะเดียวกันก็มีบางสวนที่มีความแตกตาง
กันอยู การจะตัดสินวาประเทศไทยควรนําแนวทางใดมาปรับใชที่เหมาะสม และเป็นประโยชนแมากที่สุดนั้น จําตองพิจารณาถึงขอดี และขอเสียของ
กฎหมายทั้งสองฉบับในแงของการนํามาใชกับประเทศไทย 
 
ข๎อเสียของพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ พ.ศ. 2558 
 ปใจจุบันการรับขนทางอากาศของประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ยังมี
ขอบกพรองอยูบางประการและยงัไมสอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 
1999 และการนําศาลในประเทศที่คนโดยศาลมีถิ่นที่อยูหลัก และถาวรมาบังคับใชภายใตพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 
2558 จะสงผลใหผูขนสงทางอากาศอาจถูกฟูองรองไดในทุกประเทศทั่วโลกหากเขาเง่ือนไขที่กําหนด แตในขณะที่อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแ
บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 จะนํามาใชกับศาลในประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาเทานั้น  ดังนั้นหากคน
โดยสารมีถิ่นที่อยูถาวรในขณะเกิดอุบัติเหตุแตประเทศที่เป็นถิ่นที่อยูถาวรนั้นไมไดเป็นภาคีของอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการ
เกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 คนโดยสารก็สามารถไดรับประโยชนแจากเขตอํานาจศาลนี้ แตในทางกลับกันภายใต
พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 คนโดยสารสามารนําคดีฟูองรองตอศาลในประเทศที่ตนอยูไดแตก็ไมไดกําหนดเขต
อํานาจศาลไววาหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจะนําขึ้นสูการพิจารณาของศาลใด ตลอดจนไมกําหนดแนวทางอื่นในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นๆ เชน 
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และผูขนสงก็จําตองถูกดําเนินคดีภายในศาลแหงประเทศนั้น  
 ผูเขียนจึงประสงคแจะเสนอแนวทางในการแกไขพระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 ใหเกิดความชัดเจน
แนนอน  เหมาะสม ครอบคุลม ทั้งขอบเขตของการบังคับใชกฎหมาย การจํากัดความรับผิด เขตอํานาจศาล และการเรียกรองคาเสียหายในการรับขน
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ทางอากาศระหวางประเทศเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 
1999 
 1. เสนอใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา 3 บทนิยามคําวา  
  “การรับขนทางอากาศภายในประเทศ” หมายความวา การรับขนคนโดยสาร สัมภาระ หรือของทางอากาศโดยอากาศยานซ่ึง
คูสัญญาตกลงใหถิ่นตนทางและถิ่นปลายทางตั้งอยูในอาณาเขตของประเทศเดียวกัน และไมมีถิ่นหยุดพักตามที่ตกลงกันภายนอกประเทศ 
  “การรับขนทางอากาศระหวางประเทศที่อยูภายใตอนุสัญญา” หมายความวา การรับขนทางอากาศระหวางประเทศ ตาม
มาตรา 4 วรรคสอง ซึ่งถิ่นตนทางและถิ่นปลายทางตั้งอยูภายในอาณาเขตของรัฐภาคี” 
  “อนุสัญญา” หมายความวาอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑแบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศซ่ึง
ทําขึ้น ณ มอนตริออล 
 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542” 
  “รัฐภาคี” หมายความวา รัฐภาคีของอนุสัญญา 
  “การรับขนทางอากาศระหวางประเทศ” หมายความวา การรับขนทางอากาศซ่ึงตามความตกลงระหวางคูสัญญา ถิ่นตนทาง
ละถิ่นปลายทาง ไมวาจะมีการหยุดพักในการรับขนหรือมีการถายลําหรือไมก็ตาม ตั้งอยูภายในอาณาเขตของสองประเทศ หรือตั้งอยูภายในอาณาเขต
ของประเทศเดียว ถามีถิ่นหยุดพักที่ตกลงกันภายในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่ง 
  2. เสนอแกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 โดยกําหนดหลักเกณฑแสําหรับผูขนสงเกี่ยวกับเอกสารการรับขน การกําหนดเกณฑแจํากัดความ
รับผิด การกําหนดเง่ือนไขในการทําสัญญารับขน และกําหนดความหมายของวันตามพระราชบัญญัติ โดยเพิ่มเติมมาตรา  7/1 , 7/2 , 7/3 , 7/4 , 
7/5  
  3. เสนอใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา 56 เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลและการฟูองรองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายในการรับขนทาง
อากาศระหวางประเทศ โดยเพิ่มเติมมาตรา 56/1 , 56/2 , 56/3 , 56/4 , 56/5 , 56/6  
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 External Debt Problem: A Case study of Ban  Hyuan Chan Tambon  Nafai  Mueang Chaiyaphum District 

Chaiyaphum Province. 
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                                                                                                      Nutdanai  Kaewponngam 

 

บทคัดยํอ 
      การวิจัยเร่ืองปใญหาหนี้นอกระบบ: กรณีศึกษาบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1. เพื่อศึกษาลักษณะ
ทั่วไปของครัวเรือนชุมชนหมูบานหวยชัน ตําบล นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ2.เพื่อศึกษารูปแบบการเป็นหนี้นอกระบบ และความสามารถใน
การชําระหนี้ของครัวเรือนชุมชนหมูบานหวยชัน ตําบล นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ3.เพื่อศึกษาถึงปใญหาหนี้นอกระบบในบานหวยชัน ตําบล
นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและ4.เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตางๆที่เกิดจากปใญหาหนี้นอกระบบ และหาแนวทางแกไขโดยศึกษาจากกลุ ม
ตัวอยางที่อาศัยอยูในบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 260 คน ชวงเวลาในการศึกษาคือ ชวงเดือนตุลาคม 2558 – 
เดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2560 โดยทําการศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะหแ SWOT ชุมชน บานหวยชัน  ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะหแ
ถึงสภาพปใญหาหนี้นอกระบบ ชุมชน บานหวยชัน  ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะหแผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบและหา
แนวทางแกไข ซ่ึงเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวาปใญหาหนี้นอกระบบของบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัย ภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ มีสาเหตุมาจาก ครอบครัว,รายได,สภาพแวดลอม,การศึกษา,สถานภาพทางสังคมและอาชีพนอกจากนี้ยังเกิดจากการใชจายฟุุมเฟือยมี
รายจายมากกวารายรับตองการนําเงินมาลงทุนคาขายสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น เขาถึงแหลงเงินกูในระบบไดยาก สวนผลกระทบที่เกิดจากการเป็น
หนี้นอกระบบไดแก รายจายมากกวารายรับ หาเงินมาไมทันจายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีราคาแพง เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวทําใหเกิดภาวะเครียดสงผล
กระทบดานการเงินดานความปลอดภัย ดานสุขภาพนอนไมหลับ ครอบครัวแตกแยก สําหรับแนวทางในการแกไขไดแก ควรใชจายอยางประหยัด นําเงินที่
กูไปใชในการลงทุนคาขายไมซ้ือสินคาฟุุมเฟือย มีสติในการใชเงิน ที่สําคัญอยากใหรัฐบาลสนับสนุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา และอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงแหลงเงินกูในระบบใหเขาถึงไดงายขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ปใญหา,  หนี้นอกระบบ 
 

Abstract 
 Research of  External Debt Problem: A Case study of Ban  Hyuan Chan Tambon  Nafai  Mueang Chaiyaphum District 
Chaiyaphum Province. Aims to 1 study the general characteristics of community households in  Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  
Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province. 2 To study informal debt patterns And the repayment capacity of the 
households in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province.3 To study the informal debt 
problem in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province.4 To study the effects of external 
debt. And find a solution by studying the sample of people living in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum 
Disrtict Chaiyaphum Province. Study of 260 people the time of study is October 2015 - February 2016.  
        By studying community context, SWOT community analyzes, Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict 
Chaiyaphum Province. Analyze the problem of non-community debt in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum 
Disrtict Chaiyaphum Province. Analyze the impact of informal debt and find solutions This is both quantitative and qualitative 
research. The research found that the problem of informal debt of Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict 
Chaiyaphum Province. Caused by Families, income, environment, education, social and occupational status are also caused by 
extravagant expenditures, higher expenditures, higher returns on investment, trade in consumer goods, higher prices. Access to 
credit in the system is difficult. The effects of informal debt include: Expenditure over receipts Not enough money to pay. 
Interest is expensive. Family quarrels cause stress, financial security implications. Health insomnia Broken family. For guidance on 
how to fix it. Should spend economically. To borrow money to invest in trading, do not buy luxury goods. Be conscious of 
spending money Important to government support Low interest loans And facilitate easy access to loan sources in the system. 
 

Keywords: External, Debt Problem 
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บทน า  
ปใจจุบันปใญหาหนี้นอกระบบ ไดสงผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชน มีการเก็บดอกเบี้ยคอนขางสูง มีการคุกคามขมขูตอชีวิตขอ ง

ประชาชน สงผลกระทบตอสภาพจิตใจและชีวิตความเป็นอยูของประชาชน สงผลกระทบตอวิถีในการดํารงชีวิต ปใญหาหนี้นอกระบบนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นและสงผลใหเกิดปใญหาตางๆตามมามากมาย เชน ปใญหาครอบครัวแตกแยก ปใญหาอาชญากรรม ปใญหายาเสพติด ปใญหาการขายบริการทางเพศ 
เกิดเป็นปใญหาสังคมตามมามากมาย ถาไมมีเงินจายหนี้ก็จะมีการคุกคามขมขูถึงขั้นทํารายรางกาย ยึดทรัพยแสิน บางรายถึงขั้นเอาชีวิตตองมีการหนีหนี้เพื่อ
ความอยูรอด ตองอพยพยายถิ่นฐานหนีหนี้ ในบางรายการทวงหนี้ก็สงผลถึงคุณภาพจิตใจถึงกับเจ็บปุวย มีอาการหวาดระแวง ชิวิตไมมีความสุ ข  ซ่ึงใน
ปใจจุบันประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยขาดโอกาสในการกูเงินในระบบ อาทิ เชน ธนาคารพาณิชยแ เพราะมีหลักเกณฑแในการกูอยางรอบคอบ 
ครั้นจะไปขอกูจากโรงรับจํานํา บางครั้งก็อาจจะไดรับเงินนอย เพราะขึ้นอยูกับมูลคาของหลักทรัพยแ ดังนั้นแหลงเงินกูที่พอจะชวยเหลือแกไขปใญหาตาง ๆ 
ที่ตองใชเงินไดก็คือ การกูเงินจากนอกระบบ 

ธุรกิจหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นทําใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจและประชาชนเป็นจํานวนมาก โดยกลุมบุคคลที่ตก
เป็นหนี้นอกระบบนั้นสวนใหญมักเป็นชาวบาน เกษตรกรโดยเฉพาะหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงไมสามารถทําการ
กูยืมเงินในระบบได เนื่องจากประชาชนผูมีรายไดนอยนั้นไมมีทรัพยแสินหรือมีหลักประกันใดๆ ที่จะสามารถใหแกสถาบันการเงินตางๆ ตามเง่ือนไขการกูยืม
เงินตามปกติได ดังนั้น บุคคลกลุมนี้จะไปกูยืมหนี้นอกระบบเพราะเห็นวาเป็นแหลงเงินกูที่สําคัญที่สามารถพึ่งพิงไดในยามที่เดือดรอนและจําเป็น สามารถ
ใหกูเงินไดในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงในบางครั้งไมตองมีหลักประกันก็สามารถกูยืมเงินในวงเงินที่สูงไดซ่ึงในอาชีพของหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สวนมากจะเป็นอาชีพเกษตรกร คาขาย จึงทําใหอาชีพของคนในหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เกิด
การกูหนี้นอกระบบมาใชในการประกอบอาชีพ ซ่ึงอยางนอยก็ชวยบรรเทาทุกขแใหแกประชาชนของหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ ไดในระดับหนึ่ง โดยสถาบันการเงินในระบบไมสามารถใหการชวยเหลือในกรณีเหลานี้ได ดังนั้นเงินกูนอกระบบจึงยังคงมีความสําคัญคอนขางสูงตอ
ระบบเศรษฐกิจของหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยปใญหาหนี้นอกระบบ ซ่ึงสวนหนึ่งก็มาจากแนวคิดทุนนิยมและวัตถุ
นิยมที่มีการใชจายเงินเกินตัว มีการกูยืมเงินนอกระบบ เกิดปใญหาติดตามมามากมายซ่ึงบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็น
หมูบานที่อยูบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปใญหาที่เกิดขึ้นกับบานหวยชันจึงหลีกเล่ียงไมไดที่จะไมสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ดวยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความสนใจตอปใญหาหนี้นอกระบบของคนในหมูบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ  ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนแตอชุมชมบานหวยชันและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตอไป โดยงานวิจัยครั้งนี้จะมุงเนนศึกษาถึง ปใจจัยที่สงผล
ตอการเป็นหนี้นอกระบบในหมูบานหวยชัน วาประกอบดวยองคแประกอบหรือปใจจัยดาน ใดบาง เพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมการเป็นหนี้นอกระบบ
ของชาวบานไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถใชเพื่อเป็นแนวทางในการหามาตรการแกไขปใญหาการเป็นหนี้สินของชาวบานในพื้นที่หมู บานหวยชัน 
ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ไปของครัวเรือนชุมชนหมูบานหวยชัน ตําบล นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
2.เพื่อศึกษารูปแบบการเป็นหนี้นอกระบบ และความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนชุมชนหมูบานหวยชัน ตาํบล นาฝาย อาํเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ
3.เพื่อศึกษาถึงปใญหาหนี้นอกระบบในบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อาํเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
4.เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตางๆที่เกิดจากปใญหาหนี้นอกระบบ และหาแนวทางแกไข 
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2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัหนี ้
3 มรรควิธีทางเศรษฐศาสตรแของมารแกซแ  
4 นโยบายการเงิน 
5 หนี้สาธารณะ 
6. แนวคิดเศรษฐศาสตรแมหภาค 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ขอบเขตในดานชวงเวลาของการศึกษา 
 - ชวงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2560 
 2. ขอบเขตในดานเน้ือหาของการศึกษา 
 -  ทําการศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะหแ SWOT ชุมชน บานหวยชัน  ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชยัภูมิ จังหวัดชยัภูมิ 
- วิเคราะหแถึงสภาพปใญหาหนี้นอกระบบ ชุมชน บานหวยชัน  ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชยัภูม ิ
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- วิเคราะหแผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบและหาแนวทางแกไข 
3. ขอบเขตในดานพื้นที่ของการศึกษา 
 - ศึกษาและเกบ็ขอมูลจากการลงพื้นทีส่ัมภาษณแประชาชนในพื้นทีข่องบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อาํเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูม ิจากจํานวน

ประชากรทั้งหมด 815  คน  โดยการสุมตัวอยางแบบตามสะดวกจากกลุมตัวอยาง 260  คนซ่ึงแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาจํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดทั้งหมดของครัวเรือน และคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ชาย 125 48.1 48.1 48.1 

หญิง 135 51.9 51.9 100.0 
Total 260 100.0 100.0  
     

 
เพศ จากจํานวนประชากร 260  คน 
ชาย   125 เฉลี่ย  48.1% 
หญิง 135  เฉลี่ย  51.9% 

 
สรุปและอภิปรายผล     
 ดังนั้นปใญหาหนี้นอกระบบของบานหวยชัน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีสาเหตุมาจาก ครอบครัว  รายได สภาพแวดลอม 
การศึกษา สถานภาพทางสังคมอาชีพ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นอกจากนี้ปใญหาหนี้นอกระบบเกิดจากการใชเงินฟุุมเฟือย ประชาชนมีรายจายมากกวา
รายรับตองการเอาเงินมาลงทุนทําการคาขาย เงินไมเพียงพอเลยไปกูหนี้มาใช และเศรษฐกิจตกต่ํา ราคาสินคาและของบริโภคที่ตองใชทุกวันมีราคาสูงขึ้น
เกินกวารายรับที่หามาได (ปใญหาความยากจน) เกิดการทวงหนี้ดวยวิธีที่ใชความรุนแรง  
  ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบไดแกเกิดการมีปากเสียงกันในครอบครัวหาเงินมาใชดอกเบี้ยไมทันจาย  ดอกเบี้ยแพง  การเป็นหนี้
หมุนเวียนในการใชชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดภาวะมีความเครียดนอนไมหลับสงผลกระทบ ดานการเงิน ดานความปลอดภัยดานสุขภาพ (เกิดความเครียด) 
  แนวทางแก๎ไขป๓ญหาหนี้นอกระบบ 

ควรใชจายอยางประหยัด ควรทํางานเก็บเงินและไมใชจายฟุุมเฟือย เงินที่กูควรนําไปลงทุนคาขายไมควรนําเงินไปใชจายซ้ือของตามที่ตน
ตองการอยางไมจําเป็น ใชจายใหนอยลง ไมซ้ือสินคาฟุุมเฟือยวางแผนรายรับรายจายภายในครอบครัวลวงหนาและปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อปูองกันเงินไม
พอใช และมีสติในการใชเงิน และรัฐบาลควรเขามาชวยเหลืออยางเรงดวน เชน การเขาถึงสินเช่ือในระบบ เงินกูดอกเบี้ยต่ําเป็นตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแดวยความกรุณาชวยเหลือเป็นอยางดียิ่งจากผูบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของ
ขาพเจาตั้งแตเร่ิมดําเนินการวิจัยจนกระทั่งวิจัยเสร็จสมบูรณแ 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรตราจารยแ  ดร.พิทักษแพงศแ กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตรแ พรอมทั้งคณะผูบริหารทุกทานที่ สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการดําเนินการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ผูใหญบานบานหวยชันหมู 2 ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล และ
ประชาชนบานหวยชันทุกคนที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลการวิจัยเป็นอยางดี  
 ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรแ ชั้นปีที่ 3 รุนที่ 1 คณะรัฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ชวยในการเก็บขอมูล สัมภาษณแ 
วิเคราะหแขอมูล จัดทํารูปแบบเลม จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณแ   

ขอขอบพระคุณ คุณแมบุญนาค  แกวโพนงาม มารดา และครอบครัวที่คอยใหกําลังใจเสมอมา 
 สุดทายนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นและสําเร็จตามวัตถุประสงคแหากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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ป๓จจัยส าคัญทีม่ีผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการบริหารท๎องถิ่นพิเศษในรูปแบบนครแมํสอด  
Important Factors which Affects Economic Development, Special frontier by the Local Administration in 

Special formats, Mae Sot, Nakhon. 
 

ดร.สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ1 
Dr. Santisuk Kongsutjai 

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นที่ รูปแบบการคาชายแดน กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ศักยภาพของนครแมสอด 
และ 2) เพื่อสังเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายใตการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิ เศษ นครแมสอด ใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณแเจาะลึกผูใหขอมูลหลัก และการสนทนากลุมเปูาหมายในพื้นที่นํามาวิเคราะหแเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย   
1) เป็นเมืองชายแดนรูปแบบพิเศษที่มีการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนา โดยใชกรอบทิศทางการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลอยางตอเนื่อง 

2) นครแมสอดเป็นเมืองชายแดนที่มีระบบกระจายความรับผิดชอบ และมีทรัพยากรเพียงพอใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีกฎหมายให
อํานาจหนาที่พัฒนาตนเองได และ 3) การจัดการรัฐแนวใหมที่นํามาใชในการบริหารจัดการในนโยบายสาธารณะโดยการจัดโครงสรางนครแม สอด กับ
โครงสรางทางการตลาดควบคูกัน ภาครัฐมรภารกิจสําคัญดานโครงสราง ผานกฎระเบียบตางๆ สวนภาคเอกชนมีหนาที่รับนโยบายที่สําคัญเกี่ยว กับ
เศรษฐกิจเป็นหลัก 
 
ค าส าคัญ: องคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแมสอด เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 
Abstract 
 This research aims to study the area 1) the border trade patterns. Law, regulation and policy potential of Nakhon, Mae 
Sot and 2) to synthesis factors affecting the development of the special economic zone border. Under local management, special 
formats, Mae Sot, Nakhon. Using qualitative research in-depth interviews by key data providers and discussion groups targeted in 
the area brought a content analysis.  

The results of this research 
1. Is a border town that a management system based on the development plan, to use As a framework for 

development, Government policy direction in a continuous 2) NaKhon, Mae Sot, a border town that has a distribution system, 
responsibilities, and with sufficient resources, local governments, special formats, by law, the authority and duty to develop 
themselves freely and 3) introduced a new concept in public policy management by structuring NaKhon, Mae Sot, to the parallel 
market structures. The Government has provided mission-critical has provided mission-critical infrastructure through regulations in 
the private sector is responsible for the policy a significant economic. 
 
 Key Word:  the Local Administration in Special formats Mae Sot, Nakhon Economic Development, and Special frontier 

 
บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐบาลไดใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและการคาชายแดนไทย โดยมี
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดานตะวันตก โดยกําหนดใหประเทศไทยเป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ํา โขง 
รัฐบาลมุงความสําคัญหลักในแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (EAST WEST ECONOMICS CORRIDOR: EWEC) เป็นแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือเสนทางหมายเลข 9 (R9) โครงการที่ประเทศไทย เมียนมารแ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ไดริเริ่มพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub region:  GMS) โดยมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทาง
การคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการ และยกระดับความเป็นอยูของประชาชนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยสนับสนุนใหมีการติดตอ
และการแขงขันระหวางกัน รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงไดกําหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุมแมนําโขงจํานวน 9 เสนทางหลักใหเป็นแนวพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค รวมทั้ง การเป็นเขตการคาเสรีอาเซียน สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) & (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซ่ึงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมารแ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดกลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เอื้อตอการพัฒนาใหเป็น

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองคแการ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจาพระยา dr.tong0099@gmail.com  , 081-7580449 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” อีกทั้งยังเป็นประตูการคาชายแดนสําคัญ ที่มีมูลคาปีละนับแสน
ลานบาท บนยุทธศาสตรแระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก “EWEC” ที่สามารถเชื่อมโยงกับเสนทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทําใหรัฐบาลไทยมีนโยบายปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ดานการตลาด การคาและการลงทุน เรงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยใหความสําคัญตอจังหวัดชายแดน เพื่อสงเสริม
การคา การตลาด การลงทุน การจางงานและการใชวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557) ประกอบกับรัฐบาลได
ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2556) เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ศูนยแการเงินและการพัฒนาระหวางประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นการพิจารณาพื้นที่ที่มีความโดดเดนเพื่อสงเสริมใหนําศักยภาพในพื้นที่มาใชเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งตองศึกษาความคิดเห็น
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ดวย 
 ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่รัฐใหสิทธิขั้นพื้นฐานแกประชาชนในการปกครองตนเอง (self-government) อยางมีอิสระ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดและภายใตหลักความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐ (ปธาน สุวรรณมงคล, 2553: 20) ในการปกครองตนเองนั้น รัฐจัดตั้ง “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นมาเพื่อทําหนาที่หลักในการใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่น (service provider) การบริหารทองถิ่น โดย
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเรียกวา “การเมืองท้องถิ่นภาคตัวแทน” แตในอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญกับการปกครองเชนกันนั่นคือ “การเมืองท้องถิ่น
ภาคประชาชน” ประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชนของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีที่มาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาล 
กลุมการเมืองทองถิ่น และกลุมผลประโยชนแในอําเภอแมสอด พยายามผลักดันใหมีการจัดตั้ง “นครแม่สอด” ขึ้นโดยการรวบรวมเทศบาลนครแมสอดเขา
กับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงในอําเภอเมืองแมสอดเพื่อใหเป็นการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  

นโยบายดานความสัมพันธแระหวางประเทศในรัฐบาลที่ผานมา มีการดําเนินนโยบายตอประเทศเมียนมารแคอนขางชัดเจน โดยรัฐบาลไทยได
ประกาศนโยบาย “เกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์” (Constructive engagement) ซ่ึงมีลักษณะเนนหนักไปที่ความสัมพันธแสวนที่กระทบกระเทือน
ความสัมพันธแตอกันนอยที่สุด นั่นคือความสัมพันธแดานเศรษฐกิจ โดยละเวนหรือพยายามที่จะไมแตะตองประเด็นที่ออนไหว โดยเฉพาะประเด็นทาง
การเมืองและความมั่นคง ปใญหาภายในกลุมชาติพันธแ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553) ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามจากกลุมนักธุรกิจที่
ตองการขับเคลื่อนใหจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เนื่องจากอําเภอแมสอดเป็นจุดศูนยแกลางการคาชายแดนที่มีความสําคัญระหวางรัฐไทย-รัฐเมียน
มารแ ซ่ึงมีการลงทุน ปริมาณเม็ดเงินไหลผานมูลคาประมาณสามหมื่นลานบาทตอปี หากไทยยังไมเรงพัฒนาตลาดการคาชายแดนในดานนี้จะทําใ หเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจ ปธาน สุวรรณมงคล (2553: 1) ไดใหความเห็นวาจากงานวิจัยวา รัฐบาลเมียนมารแพัฒนาพื้นที่จังหวัดเมียวดี ซ่ึงเป็นจังหวัดชายแดน
ตรงขามกับอําเภอแมสอด ใหเป็นเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) แลว ในขณะที่อําเภอแมสอด ยังคงเป็นเพียงอําเภอหนึ่งของจังหวัด
ตากที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบราชการบริหารสวนภูมิภาค เชนเดียวกับอําเภออื่นๆ ของจังหวัดตากและจังหวัดอื่นของประเทศไทย 
 การพัฒนาเมืองชายแดนแมสอดไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากภาครัฐและภาคเอกชนในหลายมิติ จนในที่สุดถูกกําหนดใหเป็นวาระ
แหงชาติ มีการวางแผนพัฒนาไปสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สุจินดา เจียมศรีพงษแ, 2550) และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2547 โดยมี ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติเห็นชอบใหเทศบาลเมืองแมสอดและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงที่มีบริเวณพื้นที่ติดตอกับประเทศเมียนมารแ 
ซ่ึงในปใจจุบันมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และมีการปรับตัวทางสังคมอยางรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่อําเภอแมสอด ไดถูกกําหนดใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางดานการคา การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว ภาคแรงงาน และการคาชายแดน เป็นการเอื้ออํานวยตอการใหบริการ
ประชาชน การแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชน ใหเกิดการเตรียมพรอมในการเขาสูระบบการแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานใน
ภูมิภาคนี้ ตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC การดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดตั้ง “นครแม่สอด” เป็นระบบอยางตอเนื่องต้ังแต พ.ศ. 2547 จนถึง
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร ผูบริหารทองถิ่นในอําเภอแมสอด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน หอการคาจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นักธุรกิจ 
ไดเดินทางเขาพบเพื่อขอใหรัฐบาลเรงดําเนินการจัดตั้งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” และ “เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด” โดย
กลุมดังกลาวขอใหดําเนินการควบคูพรอมๆ กัน ระหวางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
และการจัดตั้งองคแกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ “นครแม่สอด” เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีและสภา
ผูแทนราษฎร ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดานเศรษฐกิจ และการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น 
 นโยบายรัฐบาลตองการใหมีการกระจายอํานาจใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาความพรอมของพื้นที่ใหเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ เป็นการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโค รงสราง
แตกตางจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วไป ภายใตเง่ือนไขที่วา คณะผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 
 จากความสําคัญและความเป็นมาที่ไดกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจมุงศึกษาปใจจัยสําคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในทองถิ่น
พิเศษนครแมสอด จังหวัดตาก เพื่อไดขอมูลในพื้นที่เพื่อนํามาสังเคราะหแหาปใจจัยเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศไทย และ
พัฒนาพื้นที่ชายแดนตามศักยภาพ และตรงตามความตองการของทองถิ่นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคแหลักของการวิจัยไว 2 ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ รูปแบบการคาชายแดน กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ศักยภาพของนครแมสอด 
2. เพื่อสังเคราะหแปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายใตการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแมสอด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใชรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กระบวนการวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 แหลงขอมูล แบงตามวิธีการเก็บขอมูล คือ 

1. ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย ระเบียบ กฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวของ 
2. การสัมภาษณแบุคคลสําคัญที่ใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 

คน ไดแก นายอําเภอแมสอด นายกเทศมนตรีนครแมสอด ประธานหอการคาจังหวัดตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนักวิชาการในสาขา
การพัฒนาเมือง  

3. การสนทนากลุม (Group Interview) ไดแก ประธานชุมชน ผูประกอบการคา และประชาชนในพื้นที่ 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลการวิจัย 
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหแ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแเชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)                 

โดยสรุปการสังเคราะหแเนื้อหาและนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคแในการวิจัยตอไป 
 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะห๑สภาพพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครแมํสอด ทางด๎านกายภาพ 
ป๓จจัยที่เป็นจุดแข็งของนครแมํสอด สภาพการณแเศรษฐกิจการคาชายแดนปใจจุบันพบวา เมียนมารแกําลังเป็นตลาดการคาชายแดนที่มีลูทางสดใส

และมีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด ดังจะเห็นไดวาในชวง 5 ปีที่ผานมาการคาชายแดนระหวางไทย-เมียนมารแมีมูลคาเฉลี่ยมากถึงกวาปีละแสนลานบาท              
ซ่ึงนับวามากที่สุดในกลุม CLM ซ่ึงสวนหนึ่งเป็นผลมาจากปใจจัยดานสภาพภูมิศาสตรแที่มีพรมแดนติดตอกันยาวกวา 2,400 กิโลเมตร ที่ชวยเอื้อใหเกิดการ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ และชองทางที่มีความสําคัญหลักทางดานการคาสินคาอุปโภคบริโภคที่สําคัญ
ที่สุด คือ ดานแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงมีปริมาณการคาราวรอยละ 50 ของมูลคาการคาชายแดนทั้งหมด สวนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตดานเศรษฐกิจ
ของเมียนมารแที่เริ่มสงสัญญาณชัดเจนมากขึ้นในสถานการณแทางการเมืองภายใน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลเมียนมารแที่ ตองการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเสรีและเปิดรับกับโลกภายนอกมากขึ้น 
 ป๓จจัยที่เป็นจุดอํอนของนครแมํสอด ยังมีความพรอมทางกายภาพนอยกวาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอื่นๆ เนื่องจากหางไกลทาเรือและถนน
เช่ือมโยงไปสูทาเรือยังไมดีเทาที่ควร รวมทั้งดานแมสอดยังไมไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน แตไดมีแผนพัฒนาถนนทั้งสอง
ดานที่เชื่อมโยงมาอําเภอแมสอด ปใญหานี้จึงนาจะลดลงในอนาคต 
 สภาพการค๎าชายแดนแมํสอด-เมียนมาร๑ 

รูปแบบการค๎าชายแดน จากการศึกษาวิธีการคาตามแนวชายแดนแมสอด-เมียวดี กระทําใน 2 รูปแบบ คือ การคาในลักษณะที่เป็นทางการ
และไมเป็นทางการ ซึ่งการคาโดยทั่วไปนั้นเป็นการคาในระดับทองถิ่นที่เกิดขึ้นบริเวณตามแนวชายแดน โดยมีการติดตอสัมพันธแกันทั้งทางดานการคาขาย
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศของประชาชน ชุมชน หรือผูประกอบการคาขาย ซ่ึงพอคาสวนใหญเป็นประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ทําการติดตอ
คาขายกันมานานแลว มีสายสัมพันธแที่ดีตอการคากับคูคาฝใ่งเมียนมารแ  
 กระบวนการเคลื่อนย๎ายสินค๎า ผูสงออกไทยจะจัดจําหนายโดยตรงใหพอคาเมียนมารแ ทั้งการคาสงและการคาปลีก หรือจําหนายผาน
ผูประกอบการคาสงที่เมืองเมียวดี แลวกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ อีกทอดหนึ่ง ลักษณะการกระจายสินคาแบงออกเป็น 2 สวน ไดแก สวนแรก               
การขนสงจากบริษัทผูผลิตไปยังพื้นที่ชายแดน ผูประกอบการฝใ่งไทยหรือบริษัทผูผลิตเป็นผูรับผิดชอบ สวนที่สอง การขนสงจากชายแดนไทยไปยังจุดหมาย
ปลายทางในประเทศเมียนมารแ ผูประกอบการในประเทศเมียนมารแเป็นผูรับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด สวนวิธีการชําระเงินในการคาชายแดนแมสอด-เมียน
มารแ สามารถใชวิธีการชําระเงินหลายรูปแบบ ไดแก การชําระเงินโดยใชเงินสด ทั้งสกุลบาทและเงินจ฿าด การชําระเงินนอกระบบหรือโพยก฿วน ซ่ึงเป็นระบบ
การชําระเงินที่ไมมีการถือเงินเพียงแจงไปยังโพยก฿วน (ตัวแทนที่อยูในประเทศที่ตองการสงสินคาไปให) ใหโอนเงินไปใหแทน ซ่ึงนิย มทํากันเฉพาะกลุม
พอคา/ผูคาในพื้นที่เทานั้น  
   ป๓จจัยที่สํงผลตํอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายใต๎การบริหารท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแมํสอด  
 จาการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสนทนากลุม และการสัมภาษณแเชิงลึกผูใหขอมูลหลักในพื้นที่ ผลสรุปเป็นดังนี้  
 ผลด๎านเศรษฐกิจ คาดวามีการพัฒนาไปสูความเป็นอยูที่ดีขึ้น เกิดเศรษฐกิจการคาที่สรางเม็ดเงินเขาสูประเทศจํานวนมากมาจากรายไดและ
เศรษฐกิจทองถิ่นรูปแบบพิเศษในรูปนครแมสอด  
 ผลด๎านสังคม ในสภาพเชิงบวกอาจจะมาจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการในพื้นที่ ลดปใญหาการยายถิ่นของคนในพื้นที่ที่
อพยพไปทํางานในที่อื่น อยางไรก็ดีอาจสงผลเชิงลบ ซ่ึงเกิดจากประชาชนในสวนที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม จากสภาพความ
เคยชินกับอาชีพเกษตรกรรม กลายเป็นทุนนิยม ซ่ึงอาจมีการแขงขันกันสูงจากคนในพื้นที่อื่นที่เขามา ขณะเดียวกันแรงงานที่เคลื่อนยายเ ขามาทํางานใน
พื้นที่มีทั้งเป็นแรงงานตางดาว หรือคนในพื้นที่อื่นๆ อาจจะสงผลใหเกิดปใญหาอาชญากรรม โรคติดตอ โรคอุบัติใหม และยาเสพติดในพื้นที่ได 
 ผลด๎านความมั่นคงและการปกครอง ในปใจจุบันการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ และ
ติดตามการทํางานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงภายใตระเบียบนี้การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ระดับนโยบายนี้ไมไดมีผลกระทบตออํานาจหนาที่ในการบริหารปกครองของหนวยราชการที่มีอยูเดิมแตอยางใด และหากในอนาคตการบริหารงานเ ขต
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เศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่แตละแหงมีลักษณะเป็นคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตลอดจน
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อสรางการมีสวนรวม ก็สามารถบริหารและดําเนินการไดโดยไมกระทบตออํานาจหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่มีอยู 
 ผลด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นสิ่งที่ประชาชนในทองถิ่นกังวลมากที่สุด คือ ปใญหาการจราจร รองลงมาคือปใญหาสภาพสิ่งแวดลอม การบุกรุกพื้นที่ปุา
ไม ปใญหามลภาวะเป็นพิษ ปใญหาขยะและของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ํา อากาศและฝุุนละออง อันเกิดจากการเรงพัฒนาเมืองและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 ความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ ผลการศึกษาในดานการคา การแขงขัน และการลงทุนนั้น ผูประกอบการไมมีปใญหาในการ
แขงขัน เนื่องจากสินคาที่จําหนายมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก นอกจากนั้นผูประกอบการยังมีเงินทุนสํารองไวในการดําเนินการ ไมมีปใ ญหาการ
ขาดสภาพคลอง 

การวิเคราะห๑ประเด็นด๎านกฎหมาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสามารถจัดตั้งไดดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 อยางไรก็ดี 

ระเบียบสํานักนายกฯ ดังกลาวเป็นเพียงกรอบการดําเนินการในเชิงรูปแบบเทานั้น ไมใชหลักเกณฑแและวิธีการในเชิงเนื้อหาสาระ ทั้งไมมีสถานะเทียบเทา
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะยกเวนสิทธิหรือการมีสวนรวมของประชาชนได สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงไดรับความคุมครองอยางเต็มที่ตามกฎหมาย
ฉบับตางๆ ขอนี้จึงเป็นขอพิจารณาสําคัญที่ผูปฏิบัติจะตองทําใหแนใจวาไดดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยอยางนอยใหไดตา มมาตรฐานการ
ดําเนินการของรัฐท่ีไดบัญญัติในกฎหมายสมัยใหมที่เกี่ยวกับประโยชนแสาธารณะและมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงควรสนับสนุนและเรงรัดใหมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใชเป็นกรอบในการพิจารณาจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษและ
รางแผนแมบทตอไป 

 
อภิปรายผล 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหแเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมมนากลุม และการสัมภาษณแ นํามาวิเคราะหแขอมูลการวิจัยในครั้งนี้  สรุป
ไดวา นครแมสอดเป็นรูปแบบการปกครองทองถิ่นพิเศษที่เป็นจุดยุทธศาสตรแที่มีความสําคัญและเป็นไปไดสู งที่จะเรงพัฒนาใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เนื่องจากนครแมสอดมีจุดเดนหลายดาน จึงเป็นปใจจัยสําคัญของการพัฒนาพื้นที่ คือ 
 การพัฒนา “ท้องถิ่น” จากความเป็นเมืองชายแดน ไปสูการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการแขงขันในพื้นที่ 
สรางประโยชนแจากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศชายแดน เกิดความรวมมือแหงภูมิภาค (Regional mindset) การสรางความรวมมือ
รวมใจของคนในพื้นที่ เพื่อมุงพัฒนาสูความสําเร็จรวมกัน ความเป็นเอกลักษณแของการคาชายแดนในแตละประเทศ ดานวัฒนธรรม สังคม การเ มือง 
ประวัติศาสตรแ วิถีทางดําเนินชีวิต ความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรมในเขตชายแดนไทย-เมียนมารแ จะลดความแตกตางทางเชื้อชาติ และสงเสริมเศรษฐกิจ
การคาระหวางกัน ดึงดูดการลงทุนและตอบสนองเปูาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม เกิดการสรางมูลคาการคาชายแดน เนื่องจากความมั่นใจใน
นโยบายของรัฐในการสงเสริมการคาชายแดน และการจัดรูปแบบการปกครองพิเศษ “นครแม่สอด” ที่สอดคลองและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ทองถิ่น ทําใหนักธุรกิจ นักลงทุน มีความมั่นใจที่ตองการมาลงทุนทําธุรกิจในทองถิ่นพิเศษ เพราะคําวา “ท้องถิ่นพิเศษ” ยอมมีความพิเศษและความ
ไดเปรียบในเชิงการบริหารจัดการทองถิ่น และมีกฎหมายใหสิทธิพิเศษ กอใหเกิดรายไดทั้งในภาพการลงทุนและภาคของประชาชนในทองถิ่นพิเศษ มีการ
กระจายรายไดและเม็ดเงินไปสูประชาชน รายไดสําคัญจากภาษีอากร ภาษีศุลกากร ภาษีแรงงาน ภาษีรถยนตแและพาหนะ ฯลฯ เพื่อนํามาใชพัฒนาทองถิ่น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเป็น จาการศึกษาพบวา ปใญหา
และอุปสรรคสําคัญของการคาชายแดนเกิดจากโครงสรางพื้นฐาน สภาพการคมนาคม การขนสงและการส่ือสาร สอดคลองกับการวิจัยของณรงคแ เส็งเอี่ยม 
(2550) ที่ศึกษาปใญหาการคาชายแดนของจังหวัดตากในเรื่องขอจํากัดการนําเขาและการสงออก ดังนั้นรัฐจะตองเรงปรับปรุงแกไขสภาพโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการคาบริเวณพรมแดนและการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน ซ่ึงประโยชนแของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครแมสอด คือ จะเป็นพื้นที่ผอนปรนในเรื่องกฎระเบียบการลงทุน และการมีสิทธิพิเศษเพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการวิจัยได คนพบ
ศักยภาพของนครแมสอดที่มีความสามารถพัฒนาเป็นศูนยแกลางการพัฒนาการเกษตร (Agriculture) และศูนยแกลางอุตสาหกรรม (Hub of Industries) 
เขตเศรษฐกิจนครแมสอด มีความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศ ในดานปใจจัยการผลิตความตองการภายในประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน มาเป็นยุทธศาสตรแในการพัฒนาทางเศรษฐกิจการคาชายแดนนครแมสอด ตามแนวคิดของ Porter (1990) ดังนั้น สรุปขอคนพบ
จากการวิจัยไดวา ปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากรูปแบบเขตปกครองพิเศษ “นครแม่สอด” 1) เป็นเมืองชายแดนรูปแบบ
พิเศษที่มีระบบการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนามาตั้งแตปี 2547 เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามาตลอดตามนโยบายรัฐบาล แมจะลาชากวาเมืองเมีย
วดี ของเมียนมารแที่เปรียบเสมือนเมืองคูแฝดกับแมสอด ที่พัฒนายกระดับขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ซ่ึงสอดคลองกับอรรถกฤต ปใจฉิมนันทแ (2558: 
23) ที่มองวาการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ จําเป็นตองมองในมิติทางศรษฐศาสตแการเมืองในการมาใชพัฒนา เพื่อเตรียมพรอมรับการลงทุนจากนักลงทุน
ตางชาติตั้งแตปี 2554 และ 2) นครแมสอดเป็นเมืองชายแดนที่มีระบบกระจายความรับผิดชอบ และมีทรัพยากรเพียงพอใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ ซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจหนาที่พัฒนาพื้นที่เองได สิ่งที่สําคัญคือ นครแมสอดมีองคแความรูและสามารถนําองคแความรูมาใชใหเกิดประโยชนแใน
พื้นที่ และเอื้อใหกับภาคเอกชนที่มีความพรอมในแหลงทุนและความสามารถในการการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เมืองได  
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 ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาทางกายภาพ ควรมีการพัฒนาพื้นที่อยางเรงดวนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การคาภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เชน ปรับปรุงถนน อาคารดานศุลกากร อาคารตรวจคนเขาเมือง สรางทางหลวงพิเศษ กอสรางอาคารคลังสินคา พัฒนาระบบประปา สรางโรงพยาบาลเพิ่ม 
2. สงเสริมความสัมพันธแทางการคาระหวางไทย-เมียนมารแใหมีความใกลชิดยิ่งขึ้น ใหมีการเยี่ยมเยือนระดับรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด 

ผูบริหารนครแมสอด ผูบริหารสวนทองถิ่น และภาคเอกชนทั้งสองฝุายอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธแที่ดีตอกัน ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ระดับทองถิ่น 

3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ ควรนําแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรแมาใชในการวิเคราะหแขอดีขอเสียที่
นําไปสูการนํานโยบายสาธารณะไปพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไมควรมองในมิติทางรัฐศาสตรแในทางเดียว 

ข๎อเสนอแนะการวิจัยครั้งตํอไป 
1. ศึกษาวิจัยรูปแบบการคาระหวางประเทศในรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อขจัดปใญหาและ

อุปสรรคทางการคาการลงทุนที่มีอยูในปใจจุบัน 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับประเทศอื่นๆ เพื่อทราบแนวทางการพัฒนา และทราบปใจจัยใดบางที่

สงผลกระทบตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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บทคัดยํอ 

การศึกษาเร่ืองการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคแในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางกลาวถึงปใญหาการจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
มีปใญหาสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ปใญหาการเขียนโครงการของบประมาณของสมาชิก (2) ปใญหาในการสื่อสารขอมูล และ (3) การจัดสรรงบประมาณ
กองทุนแกสมาชิก เป็นตน เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการจัดการโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม 
ผลการศึกษาการปฏิบัติการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 7 ดานในกลุมตัวอยางทั้ง 3 เขตพื้นที่  คือเขตในเมือง  เขตในชนบท  และ เขตกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทของจังหวัดเชียงใหม  มีผลการปฏิบัติงานการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในดานตางๆทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในทุกหัวขอ  ผลการปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมพื้นที่สวนใหญมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50)  ยกเวน ดานการ
สื่อสารที่ผลปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมพื้นที่อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50) เมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมในแตละดาน
พบวากลุมเขตในเมืองผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยที่สวนใหญอยูในลําดับสุดทายเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุมที่เหลือ  โดยอยูในลําดับสุดทายใน 5 ดาน คือ  ดาน
การจัดองคแกร , ดานการมีสวนรวม , ดานการควบคุมตรวจสอบ , ดานการบริหาร และ ดานภาวะผูนํากลุมเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
ที่สวนใหญอยูในลําดับที่ 2 เมื่อเทียบกับอีก 2 กลุมที่เหลือ  ไดแกดานการจัดองคแกร , ดานการมีสวนรวม และ ดานภาวะผูนํา  ทั้งนี้มีผลการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยสูงสุดในดานการควบคุมตรวจสอบ และดานการบริหารกลุมเขตชนบท ผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในแตละดานสูงสุดเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุม ในดาน
การวางแผน, ดานการจัดองคแกร, ดานการมีสวนรวม, ดานการส่ือสาร และ ดานภาวะผูนํา 

ผลการทดสอบสมมติฐานปใจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม มีความสัมพันธแกับการจัดการกองทุนฯ สวนความแตกตางดานพื้นที่ไมมี
ความสัมพันธแกับการจัดการกองทุนฯ 
 
ค าส าคัญ: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
Abstract 

“Factors Affecting of Thai Women Empowerment Funds, Chiang Mai” purpose to study is 1) To study the project 
management context supported by the Women's Role Development Fund in Chiang Mai Province. The study indicated that The 
subjects discussed management issues Women Empowerment Fund has 3 main issues: (1) the writing of the project budget (2) 
difficulties in communication, information, and (3) the allocation of budget funds to the member. 2) To study the factors related 
to project management supported by the Women's Development Fund in Chiang Mai Province. The results of the Women 
Empowerment Fund 7 in the sample area is the third urban area and rural area, semi-urban, semi-rural areas of the province. 
Effective performance management, fund development, the role of women in various aspects not differ with statistical 
significance at the 0.05 level in all the performance of these three groups, the majority of the average worker. at a high level 
(average 3:51 to 4:50), unless the communication performance of the 3 groups in the area is moderate (average 2:51 to 3:50) 
when comparing the results of the post. Work Performance of the 3 groups, each group found that in urban areas the average 
performance mainly in the final sequence, when compared to the other two remaining groups. In the final sequence in five 
aspects: the organization, the participation, the monitoring, management and leadership of the semi-urban, semi-rural 
performance, on average, in large part. No. 2 compared to the other two groups. These include organization, participation and 
leadership. It has the highest average performance in auditing. And the management of rural areas. The average performance on 
each side is highest compared to the other two groups in terms of planning, organization, engagement, communication and 
leadership.  

The results of the hypothesis testing of personal, economic and social factors were correlated with fund management. 
The difference in area did not correlate with fund management 

 
Keywords: Thai women empowerment funds, Management 

 

                                                           
1 อาจารยแประจําภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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บทน า 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2550 ไดใหสิทธิและความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี สอดคลองกับนโยบาย

สําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มียุทธศาสตรแสงเสริมใหคนเป็นศูนยแกลางการพัฒนาชุมชน และมุงพัฒนาความเขมแข็ง การเก าะ
เกี่ยวกันทางสังคม การสรางเครือขายอันเป็นหนทางในการสรางทุนทางสังคม และลดความยากจน เชน การบริหารสหกรณแออมทรัพยแ การพัฒนาสังคม 
การดูแลสิ่งแวดลอม ภาวะผูนําชุมชน จิตอาสาสมัคร และระบบเครือขายของชุมชน การสงเสริมบทบาทใหผูหญิงมีความสําคัญในการที่จะชวยผลักดันให
การพัฒนาชุมชนเกิดการขับเคลื่อน (จิราพร แซเตียว, 2546) 

แมวาจะมีหนวยงานรัฐหลายสวนที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการรวมกลุมและทํากิจกรรมของผูหญิง ตั้งแตหนวยงานรัฐสวนทองถิ่น
อยางองคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล และองคแการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หนวยงานรัฐที่มีหนาที่การจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมอาชีพใหผูหญิงไดแก กรมพัฒนาชุมชน แตปใญหาสําคัญคือการมีหลายหนวยงานดูแลเรื่องเดียวกันก็คือ เกิดปใญหาลักษณะตางคนตางทําเฉพาะ
สวน หรือแตในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเทานั้น ทําใหเกิดความไมเป็นเอกภาพ ไมทั่วถึงและไมเทาเทียมกัน หลายโครงการที่จัดทําเพื่อพัฒนาสตรีที่เสนอผา
นอบต.เพื่อขอจัดสรรงบประมาณพัฒนาสตรีในดานคุณภาพชีวิต การใหความรู การอบรม การรวมกลุมอาชีพสตรีตางๆยังไดรับการสนับสนุนนอยมาก ซ่ึง
ในสังคมชนบทการใหบทบาทและความสําคัญแกสตรียังอยูในระดับนอย ในขณะที่โครงการกอสรางสาธารณูปโภคอยางอื่นเชน ถนน สะพาน สิ่ง
สาธารณูปโภคตางๆ ไดรับการอนุมัติคอนขางมาก ทั้งนี้เน่ืองจากเป็นโครงการที่ใชงบประมาณมาก และเป็นโครงการที่เห็นผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 
ซ่ึงแตกตางจากการพัฒนาดานตัวคน ซ่ึงเห็นผลคอนขางชา การวัดและประเมินผลยังไมชัดเจนเทาที่ควร 

ภายใตนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย ไดมีการดําเนินงานเพื่อแกไขปใญหาความยากจนอยางบูรณาการและเกิดความยั่งยืน รัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณแ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ซ่ึงเป็นแหลงทุนในระดับฐานรากของชุมชน 
วัตถุประสงคแสําคัญคือ การเป็นแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับคนที่ไมมีรายได และมีรายไดนอย ในมิติทางสังคมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถื อเป็นการให
โอกาส การใหความเคารพดานสิทธิสรางความเทาเทียมในตัวมนุษยแ รวมถึงยังสามารถที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน และโครงการพัฒนาชุมชนอื่นๆไดอีกดวย 

เชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม มีกลุมสตรีที่เขารวมโครงการดังกลาวจํานวนมากทั้งกลุม
สตรีที่อยูในเขตเมืองและชนบท มีความหลากหลายในการดําเนินโครงการ ดังนั้น น โยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งในการ
เสริมสรางพลังอํานาจและความเขมแข็งแกสตรีในชุมชน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแกไขปใญหาความยากจนในระดับฐานราก โดยผานกระบวนการเรี ยนรู 
การตัดสินใจ วิเคราะหแ จัดการปใญหาดวยตนเอง ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม” จึงเป็นการศึกษาเพื่อ
คนหาบริบทโครงการ ปใจจัยที่สัมพันธแเกี่ยวเนื่องตอการจัดการโครงการ และเพื่อเสนอรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมของโครงการตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาบริบทการจัดการโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม 
2.  เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการจัดการโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1) ปใจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม มีผลตอการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงใหม 
2) ความแตกตางดานพื้นที่ เขตเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท และเขตชนบท มีผลตอการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงใหม 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

จากการทบทวนงานเอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 
ดํารง องคะเส (2540) ทําการศึกษาเรื่องการรวมกลุมของสตรีกับการพัฒนาชุมชนชนบทพบวาการรวมกลุมของสตรีมี 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะแรก ไดแกการรวมกลุมแบบไมเป็นทางการวัตถุประสงคแเพื่อชวยเหลือระหวางกันและกันภายใตระบบความสัมพันธแทางสังคมของชุมชน 
ลักษณะที่สอง ไดแกการรวมกลุมแบบเป็นทางการที่เกิดจากนโยบายของรัฐในการสรางกลุม โดยการสนับสนุนในดานตางๆทั้งการใหการศึกษา การ
จัดตั้งกลุมและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 

จรณชัย วรรณทอง (2538)  ศึกษาถึงเรื่องกระบวนการทางการศึกษาและการจัดองคแกรและการดําเนินบทบาททางการศึกษาของกลุม
สตรีที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน พบวาการจัดองคแกรของกลุมสตรีในชุมชนไดเริ่มจากวิธีการกอตั้งโดยสตรีไดมีสวนรวมกันคนหาปใญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน จนเกิดโครงสรางขององคแกรหรือแนวทางปฏิบัติขององคแกรซ่ึงนําไปสูแนวทางการกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การบริหารและสมาชิกจนถึงขั้นสุดทาย คือการกําหนดความเกี่ยวของสัมพันธแในการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานของสตรีมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการคิดการตัดสินใจ ขั้นตอนการดําเนินการ ขั้นตอนการรับผลประโยชนแและการติดตาม
และประเมินผล วิธีการดําเนินงานตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชนในทางเ ศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
กลุมสตรีจะมีสวนรวมมากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธแทางสังคมของสมาชิกตลอดจนบทบาท
ของผูนําชุมชน 

นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา (2530. หนา 5-6) วิจัยเรื่อง “ปใจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับตําบล (กพสต.)” ของกองงานวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน พบวาอายุ และฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธแกับการปฏบิัติตามบทบาท
หนาที่ของ กพสต. สวนปใญหาที่พบคือ กพสต.สวนใหญยังไมมีโอกาสเขารวมประชุมกับ กสต. อยางเป็นทางการ และการดําเนินงานขององคแกรสตรียังไม
เป็นที่รูจักแพรหลายในหนวยราชการอื่นๆ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 59 
 

ประวิทยแ เพชรมี (2537. หนา 78) ทําการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของกลุมสตรีในการทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม” ผล
การศึกษาพบวา สตรีมีสวนรวมในกลุมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ คือการรวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันดําเนินการ และรวมกันประเมินผล สวนการ
ตัดสินใจเขาไปรวมกิจกรรมนั้น สตรีเป็นผูตัดสินใจเอง หรือไดรับการชักนําจากเจาหนาที่ของรัฐ และชาวบานที่เป็นเพื่อนดวยกันเอง สําหรับผลของการมี
สวนรวมที่สตรีไดรับคือ เป็นผูนํากลุม หรือคณะกรรมการกลุม เป็นสมาชิกกลุมและเป็นผูไดรับประโยชนแโดยตรงจากกิจกรรมกลุม อีกประการหนึ่งคือ 
ปใจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจเขารวมกลุมกิจกรรมคือ การยอมรับนับถือในตัวผูนํา มองเห็นประโยชนแที่ไดรับตอตนเองและครอบครัว 

จรณชัย วรรณทอง (2537. หนา 67) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการทางการศึกษาและการจัดองคแกรและการดําเนินบทบาททางการศึกษาของกลุม
สตรีที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน” พบวากระบวนการทางศึกษาในการจัดองคแกรของกลุมสตรีในชุมชน ไดเริ่มจากวิธีการกอตั้งโดยสตรีไดมีสวน
รวมกันคนหาปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จนเกิดโครงสรางขององคแกร หรือแนวทางปฏิบัติขององคแกร ซึ่งนําไปสูแนวทางในการกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกจนถึงขั้นสุดทายคือการกําหนดความเกี่ยวของสัมพันธแในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานของสตรีมี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการตัดสินใจ ขั้นตอนการดําเนินการ ขั้นตอนการรับผลประโยชนแ การติดตามและประเมินผล วิธีการดําเนินงานตองอาศัยความรู ความสามารถ
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชนเป็นผูสนับสนุนสงเสริมดานวิชาการและตองตั้งอยูบนความพรอมของชุมชน ในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
กลุมสตรีจะมีสวนรวมมากหรือนอยเพียงใดนั้นขั้นอยูกับระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธแทางสังคมของสมาชิก ตลอดจนบทบาทของผูนํา
ชุมชน 

วิชุลดา มาตันบุญ และคณะ (บทคัดยอ, 2546) ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระหวางหมูบานที่
มีลักษณะเดนในเรื่องของการรวมกลุมกิจกรรมและมีกิจกรรมที่หลากหลาย กับหมูบานที่ขาดการรวมกลุมทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ผลการศึกษาพบวา มี
ความแตกตางกันในดานการบริหารจัดการกองทุน อันเนื่องมาจากปใจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ไมวาจะเป็นสภาพปใญหาแตละชุมชน ประสบการณแกา ร
บริหารงานของคณะกรรมการ ผูนําชุมชน การมีสวนรวมของสมาชิกและชาวบาน ความรูสึกเป็นเจาของกองทุนรวมกันของชุมชน รวมทั้งพื้นฐานของชุมชน
ที่เคยมีการรวมกลุมหรือกิจกรรมตางๆมากอนที่กองทุนหมูบานจะลงไป ปใญหาในการบริหารกองทุนพบวา กองทุนสวนใหญประสบปใญหาคณะกรรมการ
ขาดพื้นฐานและประสบการณแในการบริหารมากอน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทําระบบบัญชีกองทุน ปใญหาความไมเหมาะสมของระยะเวลาใหกูเงินที่ได
กําหนดไวสั้นเกินไป เงินกองทุนไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิด ปใญหาการขาดความรูและความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองของทั้งกรรมการ สมาชิก และชาวบานทั่วไปในชุมชน 

ภิญญาพัชญแ นาคภิบาล และคณะ (รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณแ) วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการจัดทําและจัดเก็บเอกสารการเงินการบัญชี และเอกสารอื่นๆอยางเป็นระบบ การบริหารจัดการกองทุนฯ  
สามารถตรวจสอบได ประชาชนมีความพึงพอใจที่ไดรับสวัสดิการจากกองทุน ปใจจัยสวนบุคคลของประชาชน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได และการ
เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนของประชาชนมีความสัมพันธแกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ยกเวนเพศ และอาชีพของ
ประชาชน ไมมีความสัมพันธแกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

สุธี โกสิทธิ์ (2556, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมูบานในชุมชนเพื่อประโยชนแสูงสุดของสมาชิก ผลการศึกษา
พบวา ลักษณะการพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมูบานในชุมชน พบวา องคแประกอบการพัฒนาไดแก ทุนทางสังคม เครือขาย ภาวะผูนํา การมี สวน
รวม ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารการเงิน การบริหารดานวัสดุอุปกรณแ กระบวนการบริหารจัดการ และการพัฒนากองทุนหมูบานในชุมชน 
กองทุนหมูบานและสมาชิกมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยกองทุนหมูบานเห็นวาการวิเคราะหแเหตุปใจจัยที่มีอิทธิพลตอกา รพัฒนากองทุน
หมูบานในชุมชน (AMD) นั้น เห็นวา ปใจจัยดานทรัพยากรบุคคล (MAN) มีอิทธิพลโดยตรงตอการพัฒนากองทุนหมูบานในชุมชนมากที่สุด โดยมีคาผลรวม
อิทธิพลเทากับ 1.043 ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอการบริหารกองทุนหมูบานมากที่สุดคือ ทุนทางสังคม ( SOC) โดยมีผลรวมอิทธิพลทางออม
เทากับ 0.155 และตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการบริหารกองทุนหมูบานในชุมชนของกองทุนหมูบานมากที่สุดคือ ทรัพยาก รบุคคล 
(MAN) โดยมีคารวมอิทธิพลเทากับ 1.043 ดานสมาชิกกองทุนหมูบานเห็นวาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนากองทุนหมูบาน (AMD) นั้น ปใจจัยดานทุนทาง
สังคม (SOC) มีอิทธิพลโดยตรงตอการพัฒนากองทุนหมูบานในชุมชนมากที่สุด โดยมีคาผลรวมอิทธิพลเทากับ 2.563 ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารกองทุนหมูบานในชุมชนของสมาชิกกองทุนหมูบานมากที่สุดคือ การมีสวนรวม (PAR) โดยมีผลรวมอิทธิพลทางออมเทากับ 0.179 และตัวแปรที่
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการบริหารกองทุนหมูบานของสมาชิกมากที่สุดคือ ปใจจัยทุนทางสังคม (SOC) โดยมีคารวมอิทธิพลเทากับ 2.563 
สําหรับปใญหาและอุปสรรค พบวา กองทุนหมูบานสวนใหญ ไมมีปใญหา เพราะวาปใญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปใญหาเพียงเล็กนอย สามารถที่จะดําเนินการ
แกปใญหา อุปสรรคนั้นไดดวยตนเอง 

กลาวโดยสรุป การที่สตรีจะมีความรูความสามารถในการคิดคนหาแนวทางในการจัดองคแกรไดนั้น จําเป็นตองอาศัยความรู ประสบการณแ ความ
เช่ือมั่นในตนเองและแนวความคิดหลายๆดาน ดังนั้น กลุมสตรีจะตองเป็นผูมีโอกาสไดรับการเรียนรู การทดลองปฏิบัติ การแกปใญหาตางๆดวยตนเองและ
โดยหมูคณะ ซ่ึงการมีโอกาสไดทําในส่ิงเหลานี้ ตองอาศัยการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ซ่ึงจะทําใหการจัดการกองทุนชุมชนมีความเขมแข็งตองอาศัย
ปใจจัยทั้งจากภายในและภายนอกองคแกร ปใจจัยตางๆเหลานี้เป็นทั้งจุดแข็งเพื่อจะนํามาพัฒนาและสงเสริม หรือเป็นจุดออนที่จะตองดําเนินการแกไขเพื่อ
กอใหเกิดความเขมแข็งขององคแกรชุมชนตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

พื้นที่ด าเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดเชียงใหม ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยสุมจากกองทุนฯในพื้นที่  3 

ระดับคือ  
1) ชุมชนเมือง ไดแก เขตเทศบาลนครเชียงใหม  
2) ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ไดแก พื้นที่ในต.ดอนแกว อ.แมริม, ต.หนองจ฿อม อ.สันทราย และ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  
3) ชุมชนชนบท ไดแก พื้นที่ในเขต อ.แมวาง, อ.ฝาง, อ.จอมทอง, อ.เวียงแหง, อ.สะเมิง  

ประชากรและกลุํมตัวอยํางในการวิจัย 
1) พื้นที่ในการวิจัย ไดจําแนกชุมชนเพื่อใชในการศึกษาเป็น 3 พื้นที่ ไดแก  
    (1) เขตเมือง (เทศบาลนครเชียงใหม)  
    (2) เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท (อําเภอแมริม สันทราย สารภี และสันกําพง) 
    (3) เขตชนบท (อําเภอแมวาง ฝาง จอมทอง เวียงแหง และสะเมิง)  
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ ผูเสนอโครงการ และ สมาชิกโครงการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 150 คน 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมลู 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire From) มีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายปิด (Close - ended question) และ 

คําถามปลายเปิด (Open – ended question) แบงเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การเป็นคณะกรรมการ ระยะเวลาในการ

เป็นคณะกรรมการ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุน 
ตอนที่ 2 ขอมูลปใจจัยที่มีผลตอการจัดการโครงการ ไดแก การวางแผน การจัดองคแกร การมีสวนรวม การควบคุมตรวจสอบ  การบริหาร

บุคลากร การส่ือสาร ภาวะผูนํา การคัดเลือกและสรรหาคระกรรมการกองทุนในแตละระดับ การจัดการกองทุนของคกส.ต. การจัดการกองทุนของคกส.จ. 
ตอนที่ 3 ปใญหาและอุปสรรคตอการจัดการโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม เป็นคําถามแบบ

ปลายเปิด ไดแก การวางแผน การจัดองคแกร การมีสวนรวม การควบคุมตรวจสอบ การบริหารบุคลากร การส่ือสาร ภาวะผูนํา การคัดเลือกและสรรหาคระ
กรรมการกองทุนในแตละระดับ การจัดการกองทุนของคกส.ต. การจัดการกองทุนของคกส.จ. 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการแกไขปใญหาหารจัดการโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม เป็นคําถาม
แบบปลายเปิด ไดแก การวางแผน การจัดองคแกร การมีสวนรวม การควบคุมตรวจสอบ การบริหารบุคลากร การสื่อสาร ภาวะผูนํา การคัดเลือกและสรร
หาคระกรรมการกองทุนในแตละระดับ การจัดการกองทุนของคกส.ต. การจัดการกองทุนของคกส.จ. 

 
 

บริบทกองทุนฯ 
1. ที่มากองทุนฯ 
2. การจัดการ 

การจัดการกองทุนฯ 
1.การวางแผน 
2.การจัดองคแกร 
3.การมีสวนรวม 
4.การควบคุมตรวจสอบ 
5.การบริหาร 
6.การส่ือสาร 
7.ดานภาวะผูนํา 

 

ข๎อเสนอแนะ 

ป๓ญหาและอุปสรรค 
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วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1) ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary data) โดยการเก็บขอมูลจาก รายงาน เอกสาร งานวิจัย ขอมูลจากเว็ปไซตแ แหลงขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย 

2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม และการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการสนทนาทั้งแบบสวนบุคคลและแบบกลุม 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลที่ไดจะจะนํามาจัดหมวดหมู และการบันทึกคะแนนแตละขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding 

From) จากนั้นนําไปวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอรแ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คารอย
ละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนของสองประชากร ( F- test ) การ
วิเคราะหแความแตกตางของคาการกระจายของขอมูล (F-Test) ตางหรือไมตางกัน หรือ ANOVA โดยกําหนดวาขอมูลทุกกลุมจะตองมี (Variance) ไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญเทานั้น 

2) การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ตามหลักการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (content 
analysis) โดยการนําเนื้อหาที่ไดจากการสนทนากลุม ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกับผูที่เกี่ยวของมาวิเคราะหแเนื้อหาและสรางขอสรุปเนื้อหา 

 
ผลการวิจัย  
 ผูศึกษานําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 
 บริบทการจัดการโครงการที่ได๎รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหมํ 

ป๓ญหาการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหมํ 
จากการรวบรวมขอมูลผูบริหารที่รับผิดชอบการบริหารกองทุนฯ สมาชิกโครงการ และผูเสนอโครงการ โดยการสัมภาษณแอยางเป็นทางการและ

ไมเป็นทางการไดสะทอนสภาพปใญหาการจัดการกองทุนฯ ไวดังนี้ 
ประการแรก คือการกําหนดใหสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาตองมีภูมิลําเนาถิ่นที่อยูหรือมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนนั้นไมนอยกวา 6 เดือน แมเง่ือนไขนี้มีขึ้นดวยเจตนาดี ตองการใหสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่
จะไดรับการสนับสนุนทางการเงินเป็นผูที่อยูในพื้นที่นั้นจริงๆก็ตาม แตในความเป็นจริงแลวผูหญิงที่เป็นกลุมเปูาหมายสวนใหญโด ยเฉพาะในตางจังหวัด 
อาจไมไดอยูในพื้นที่ที่เป็นภูมิลําเนาหรือตามทะเบียนบาน เนื่องจากตองไปทํางานหรืออยูอาศัยในพื้นที่อื่น เชน ตามเมืองใหญหรือกรุงเทพฯ ทําใหไมเขา
เง่ือนไขที่จะรวมกลุมเขาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อรับการสนับสนุนการเงินจึงกลายเป็นขอจํากัด ปิดกั้นการเขาถึงแหลงทุน  

ประการที่สอง การจัดสรรเงินกองทุนไปในพื้นที่จังหวัดละ 100 ลาน ผานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อาจเป็นปใญหา
เนื่องจากการกําหนดจํานวนเงินลักษณะตายตัว ไมสอดคลองกับขนาดของพื้นที่ที่มีขนาดเล็กใหญและจํานวนประชากรมากนอยแตกตางกัน คณะกรรมการ
กองทุนฯ ควรกําหนดจํานวนเงินใหเหมาะสมตามขนาดพื้นที่และจํานวนประชากร เชน จังหวัดขนาดเล็ก ที่มีจํานวนหมูบานตั้งแต 300 ถึง 1,000 หมูบาน 
อาจไดรับการจัดสรรไมถึง 100 ลานบาท จังหวัดขนาดกลาง ซ่ึงเป็นกลุมจังหวัดที่มีจํานวนหมูบานตั้งแต 1,000 แตไมเกิน 2,000 หมูบาน อาจจัดสรรอยูที่ 
100 ลาน สวนจังหวัดขนาดใหญมีตั้งแต 2,000 หมูบานขึ้นไป อาจไดรับการจัดสรรเกินกวา 100 ลานบาท นอกจากการจัดสรรใหเหมาะกับขนาดของพื้นที่
และประชากรแลว สิ่งที่นาจะเป็นวิธีการที่ทําใหเม็ดเงินลงถึงกลุมผูหญิงในทองถิ่นอยางแทจริงก็คือ  
 1)  การมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับหมูบาน เพื่อใหเม็ดเงินลงไปสูกลุมเปูาหมายโดยตรงและควรเปิดกวางใหผูหญิงทุก
กลุมอาชีพสามารถเขาถึงกองทุนดังกลาวได เพื่อนําไปประกอบอาชีพและขยายกิจการของตนเองไดอยางเทาเทียมกันใหมากที่สุด โดยอาจจะเลื อก
พิจารณาสนับสนุนกลุมผูหญิงที่ดอยโอกาส หรือที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับแรก ซ่ึงหากสามารถปรับเปลี่ยนหรือแกไขวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับความเป็นจริง
ที่กลาวมา ก็จะชวยทําใหบรรลุผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว  

2) ตองเรงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหขอมูลขาวสารกับประชาชน โดยเฉพาะกลุมผูหญิงในตางจังหวัดและพื้นที่หางไกลใหไดรับทราบขอมูล 
เพื่อสามารถไปยื่นจดทะเบียนและขอรับการสนับสนุนทางการเงินไดถูกตอง ตองเขาไปดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯใหกระจายไปสูผูหญิงที่ ดอยโอกาส
ในทุกภาคสวนอยางแทจริง ไมใหเม็ดเงินตกอยูเฉพาะกลุมที่เป็นฐานเสียงหรือใหการสนับสนุนรัฐบาลชวงเลือกตั้งเทานั้น หากสามารถบริหารจัดการ
กองทุนนี้ใหกระจายไปอยางทั่วถึงได จะทําใหกองทุนดังกลาวมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคแของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยางแทจริง 

ดานการจัดการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวถึงปใญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
1) ปใญหาการเขียนโครงการของบประมาณของสมาชิกยังไมถูกตอง 
เนื่องจากสมาชิกยังขาดความรูความเขาใจการเขียนโครงการ เชนวัตถุประสงคแ การดําเนินกิจกรรม งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน                    

ซ่ึงปใญหาดังกลาวไมใชเกิดแตสมาชิกอยางเดียว คณะกรรมการบางคนก็ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทําใหเกิดการถายทอดความรูที่ไมถูกตอง ทําใหเกิด
ปใญหาสมาชิกเกิดความทอใจวาเขียนโครงการไปหลายครั้งแลวแตยังไมผานการพิจารณาเสียที ถึงขนาดพูดเป็นเสียงเดียวกันวา “โครงการเขียนขอยาก” 
เป็นตน 

2) ปใญหาในการส่ือสารขอมูล 
เนื่องจากเชียงใหมมีอาณาเขตที่กวางใหญ ชุมชนสวนใหญก็อยูในเขตพื้นที่ชนบทที่หางไกล ยากแกการเขาถึงและหนวยงานราชการไปใหขอมูล 

ปใญหาที่ประสบอยูบอยครั้งคือการแนบเอกสารที่ไมถูกตอง หรือสงมาแลวไมครบถวน หรือไมสมบูรณแเมื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาโครงการในระดับ
อําเภอ ทําใหบางโครงการถูกสงกลับมาแกไขในแตละตําบล ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการแกไข ซ่ึงบางกรณีก็ใชระยะเวลายาวนานจนผานพนระยะเว ลา
พิจารณาโครงการหลายเดือนเป็นตน 
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3) การจัดสรรงบประมาณกองทุน 
แมวากองทุนฯจะถูกกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ โครงสรางมาจากสวนกลาง แตก็ใหอิสระในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนตามสภาพ

และความเหมาะสมของแตละจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหมซ่ึงมีขอบเขตการปกครองอยูเป็นจํานวนมากไดดําเนินการบริหารกองทุนใหเกิดความเทาเทียม
กัน ในลักษณะการกระจายเงินไปในแตละตําบลอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามก็มีขอตกลงกันในแตละตําบล หากตําบลไหนใชเงินกองทุนไมตรงตามเปูาหมาย 
ตําบลอื่นสามารถขอยืมเงินดังกลาวไดแตตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตําบลกอน ซ่ึงจากกรณีดังกลาวอาจเกิดปใญหาหากสมาชิกเขียนโครงการ
ขอชาก็จะไมไดรับการพิจารณาและขาดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งกวาจะไดเงินทุนคืนก็ตองเป็นไปตามสัญญาคืนที่ไดตกลงกันไว เป็นตน 
 จากนั้นยังมีการใชแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นปใญหาการจัดการกองทุนฯ ผูศึกษาไดประมวลขอมูล
แบงไดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับผูเสนอโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม กลาวถึงปใญหาในการจัดการกองทุน คือ 
1)  มีคณะกรรมการเยอะเกินไป 
2)  กรรมการไมมีเวลาประชุม 
3)  คนทํางานนอยแถมไมมีความรู 
4)  ผูกําหนดนโยบายไมเขาใจปใญหาผูหญิง 
5) นโยบายนี้ผูกขาดอํานาจไวที่คณะกรรมการกองทุนฯระดับจังหวดัมากเกินไป คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตําบลมีอํานาจนอยมาก 

ไมมีอํานาจออกระเบียบกองทุนฯใหเหมาะสมกับชุมชนตนเอง รวมถึงกลไกการทํางานของคณะกรรมการระดับตําบลก็ไมเขมแข็งเหมือนกองทุนหมูบาน ทํา
ใหคณะกรรมการระดับตําบลที่มีอํานาจพิจารณากลั่นกรองโครงการไมกลาตัดสินใจ ตองสงมาใหอําเภอและสงไปถึงคณะกรรมการระดับจังหวัด  ทําให
คณะกรรมการระดับจังหวัดตองพิจารณาโครงการเป็นจํานวนมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโครงการที่ชาวบานเสนอไปถูกตัดออก  

6) การไมมีคาตอบแทนใหคณะกรรมการระดับตําบล นโยบายจากคณะกรรมการระดับจังหวัดก็หามไมใหคณะกรรมการกูเงิน สวน
คณะกรรมการระดับตําบลจะออกระเบียบอะไรก็ไมไมได ตองใหจังหวัดเป็นคนออก ดอกเบี้ยจากเงินหมุนเวียนก็ใหนํากลับไปที่คณะกรรมการระดับชาติ 

2. ระดับสมาชิกโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม พบปใญหาการจัดการ ดังนี้ 
1)  การบริหารจัดการไมคลองตัว 
2)  ชองวางการเขาถึงของกลุมสตรีที่ดอยโอกาส 
3)  ชาวบานขาดความรูการบริหารจัดการการใชเงินกองทุนฯ 
4)  ปใญหาการไมเขาถึงกองทุนฯ เนื่องจาก 
 4.1) ผูที่จะเขาถึงกองทุนฯตองสมัครสมาชิกกองทุนฯกอนทําใหกองทุนฯมีลักษณะคลายกองทุนปิด 
 4.2) การรับรูที่มีอยูนอย 
 4.3) ความรูความสามารถในการเขียนโครงการนอย 
 4.4) การใชสื่อตางๆของผูหญิงยังมีไมมากนัก 

4.5) กองทุนตางๆที่อยูในพื้นที่มีหลายกองทุนอยูแลว เชน กองทุนหมูบาน กองทุน SML เป็นตน มีสวนทําใหชาวบานไมคอย
สนใจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

4.6) ความเขาในเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ กลุมเปูาหมายยังไมรูเรื่อง เพราะมีประกาศระเบียบจากสํานักนายกรัฐมนตรีออกมา
มาก 

กลาวโดยสรุป ปใญหาการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการสอบถามทั้งระดับผูบริหาร ผูเสนอโครงการ สมาชิกโครงการ สามารถสรุป
ขอคิดเห็นไดดังนี้ 

1) กลุมตางๆไมมีระบบการรวมกลุมเป็นเครือขายสตรีที่เขมแข็ง สงผลใหแตละโครงการลักษณะตางคนตางทํา 
2) ไมมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนาสมาชิกกองทุนฯ เพื่อเสริมสรางความรูดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
3) ไมมีการทํากิจกรรมระดมทุนและชวยเหลือสังคม ทําใหเงินกองทุนฯไมเกิดความงอกเงย 
4) ไมมีแผนติดตามความกาวหนาของสมาชิกที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  
5) งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมทั่วถึงความตองการทุกโครงการ 
6) สมาชิกอยูหางไกลกัน ทําใหเกิดปใญหาในการติดตอสื่อสาร 
7) ระเบียบมีขอจํากัดมากเกินไปไมเอื้อตอการปฏิบัติ 
8) ความลาชาระดับอําเภอในขั้นตอนการเสนอโครงการฯและขั้นตอนการโอนเงินหลังโครงการฯไดรับการอนุมัติ  
9) ไมมีตลาดรองรับผลผลิต 
10) การผลิตและการตลาดยังอยูในระดับชุมชน ยังไมมีมาตรฐานรองรับ เชน ฉลากอาหารและยา(อย.) ตราสินคา ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ

สินคาโอท็อปของชุมชน 
11) หลักสูตรพัฒนาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังไมมีการเรียนการสอนดานการตลาด 
12) การบันทึกและรายงานผลการติดตามความกาวหนาในระดับอําเภอ ยังไมมีผลการติดตามความกาวหนาอยางเป็นระบบ  

ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอการจัดการโครงการที่ได๎รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหมํ 
จากผลการศึกษาการปฏิบัติการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 7 ดานพบวา   กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมเขตพื้นที่  คือเขตในเมือง  เขตใน

ชนบท  และ เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท  มีผลการปฏิบัติงานการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในดานตางๆทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ในทุกหัวขอ  ผลการปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมพื้นที่สวนใหญมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50)   ยกเวน 
ดานการส่ือสารที่ผลปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมพื้นที่อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50)  (ตารางที่ 2) 
 หากเรียงลําดับผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในแตละดานของทั้ง 3 กลุมจะพบวา 

 ด๎านการวางแผน  ชนบท   > เมือง > กึ่งเมืองกึ่งชนบท 
 ด๎านการจัดองค๑กร  ชนบท   > กึ่งเมืองกึ่งชนบท  >เมือง 
 ด๎านการมีสํวนรํวม  ชนบท   > กึ่งเมืองกึ่งชนบท  > เมือง 
 ด๎านการควบคุมตรวจสอบ ชนบท   > กึ่งเมืองกึ่งชนบท > เมือง 
 ด๎านการบริหาร  ชนบท   =  กึ่งเมืองกึ่งชนบท > เมือง 
 ด๎านการสื่อสาร  ชนบท  > เมือง  > กึ่งเมืองกึ่งชนบท 
 ด๎านภาวะผ๎ูน า  ชนบท   > กึ่งเมืองกึ่งชนบท  > เมือง 

เมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมในแตละดานพบวา 
 กลุํมเขตในเมือง  ผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยที่สวนใหญอยูในลําดับสุดทายเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุมที่เหลือ  โดยอยูในลําดับสุดทายใน 

5 ดาน คือ  ดานการจัดองคแกร , ดานการมีสวนรวม , ดานการควบคุมตรวจสอบ , ดานการบริหาร และ ดานภาวะผูนํา 
 กลุํมเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยที่สวนใหญอยูในลําดับที่ 2 เมื่อเทียบกับอีก 2 กลุมที่เหลือ ไดแกดานการจัด

องคแกร , ดานการมีสวนรวม และ ดานภาวะผูนํา ทั้งนี้มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยสูงสุดในดานการควบคุมตรวจสอบ และดานการบริหาร 
 กลุํมเขตชนบท  ผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในแตละดานสูงสุดเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุม ในดานการวางแผน , ดานการจัดองคแกร ,   

ดานการมีสวนรวม , ดานการส่ือสาร และดานภาวะผูนํา 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติการจัดการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีทั้ง 7 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษา กลุมตัวอยางกลาวถึงปใญหาการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีปใญหาสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ปใญหาการเขียน
โครงการของบประมาณของสมาชิก (2) ปใญหาในการส่ือสารขอมูล และ (3) การจัดสรรงบประมาณกองทุนแกสมาชิก สวนปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการ
จัดการโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาการปฏิบัติการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 7 
ดานในกลุมตัวอยางทั้ง 3 เขตพื้นที่  คือเขตในเมือง  เขตในชนบท  และ เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทของจังหวัดเชียงใหม  มีผลการปฏิบัติงานการจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในดานตางๆทุกดานไมแตกตางกัน ผลการปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมพื้นที่สวนใหญมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ยกเวน 
ดานการส่ือสารที่ผลปฏิบัติงานของทั้ง 3 กลุมพื้นที่อยูในระดับปานกลาง 

สมาชิกและผูเสนอโครงการ ไดเสนอแนะแนวทางวาควรมีการแกไขการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกดานๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน โดย 

1) คณะกรรมการสตรีระดับตําบล (คกสต.) ควรมีบทบาทในการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอมากกวา
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพราะมีความใกลชิด มีความสะดวกในติดตอประสานงานกันมากวา 

2) การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิก ผูเสนอโครงการ หนวยงานราชการ ควรสม่ําเสมอ โดยใชชองทางSocial Network ตางๆ เชน ไลนแ 
เฟสบุ฿ค เป็นตน 

3) อบรมใหความรูแกสมาชิกกองทุนฯ อยางตอเนื่องเชน การจัดทําบัญชี การใชคอมพิวเตอรแเพื่อจัดเก็บขอมูล ความรูอาชีพเ สริมเพื่อเพิ่ม
รายได เป็นตน 
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4) เจาหนาที่ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ การชวยเหลือแกไขปใญหาที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิก
และกองทุนฯ 

5) ควรมีการยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเป็นนิติบุคคลเชนเดียวกันกับกองทุนชุมชนประเภทอื่นๆ โดยไมผูกติดเง่ือนไขของรัฐบาลที่
เปลี่ยนไปตามนโยบายทางการเมือง เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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 ลักษณะสภาพป๓ญหาจากการบังคับใช๎กฎกระทรวง ด๎านการเก็บและรายงานข๎อมูลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  

Problems Characteristics from the Ministerial Regulation Enforcement on Collecting and Reporting Data of 
Wastewater Treatment System Performance of the Local Governmental Authorities in Surat Thani Province  

 
วรรณวิษา เพ็ชรนาจักร1  สมทิพย๑ ดํานธีรวนิชย๑2  และ พนาลี ชีวกิดาการ3 

Wanvisa  Petnajuk,  Somtip Danteravanich, Panalee Chevakidakarn 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพปใญหาที่เกิดขึ้นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในจังหวัดสุราษฎรแธานี จากการบังคับ ใช
กฎกระทรวง เรื่อง การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555 การศึกษาใชแบบ สอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา มีอปท.รอยละ 64 ที่มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และรอยละ 63 ของอปท.มีปใญหาจากการบังคั บใช
กฎกระทรวงฯ อปท.รอยละ 48 และ 56 ประสบปใญหาในขั้นตอนการรับรายงานและการออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานใหแกแหลงกําเนิดมลพิษภายใน 7 วัน 
และขั้นตอนการรวบรวมรายงานและสงใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการขาดบุคลากรในการทํา
หนาที่ดังกลาว การไมมีฐานขอมูลของแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ และแหลงกําเนิดมลพิษไมสงรายงานมายังอปท. ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําสูผูเกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการใหสามารถเกิดการบังคับใชกฎกระทรวงใหมีประสิทธิผลมากขึ้นตอไป 

 
ค าส าคัญ: กฎกระทรวง มาตรา 80 ระบบบําบัดน้ําเสีย องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
Abstract 
 This research aimed to investigate the problems characteristics from the ministerial regulation enforcement on 
collecting and reporting data of wastewater treatment system performance (B.E. 2012)  of  the  local governmental authorities             
(TAOs) in Surat Thani Province. The study used questionnaire to collect data. It was found that 64 % of TAOs have been 
implementing this regulation and 63% of them faced with the problems when enforcing the regulation. There were 48% of TAOs 
get the problem on the step of report received and reply documentation to the wastewater generation sources within 7 days. In 
addition, 56% of TAOs get the problem on the step of monthly received reports summary and send to the pollution control 
officers. The problems caused from manpower leakage to work with this duty, no database of wastewater generation sources, as 
well as the generation sources did not submit the reports to TAOs. This results obtained is able to be learn to the concerned 
persons in order to improve the effectiveness of this ministerial regulation enforcement. 
 
Keywords: Ministerial regulations, Section 80, Wastewater treatment system, Local governmental authorities.   
 
 
บทน า 

มลพิษทางน้ํานับเป็นปใญหาสิ่งแวดลอมหนึ่งที่สําคัญของประเทศไทย การบําบัดน้ําเสียนับเป็นวิธีหนึ่งของการปูองกันแกไขปใญหามลพิษทางน้ํา 
แตสวนใหญมีการดําเนินการก็เพราะมีกฎหมายกําหนดใหตองทํา โดยเฉพาะแหลงกําเนิดน้ําเสียขนาดใหญ อนึ่งประเทศไทยมีกฎหมายสิ่งแวดลอมคือ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดเร่ืองการควบคุมมลพิษไวในหมวดที่ 4 และมี
รายละเอียดจําแนกเป็น 7 สวน โดยในสวนที่ 5 วาดวยเรื่องมลพิษทางน้ํา ซ่ึงมาตรา 69 ไดระบุใหมีการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําที่
จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ/สิ่งแวดลอม และมาตรา 70 ไดกําหนดใหเจาของแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํามีหนาที่ตองจัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย นอกจากนี้ในสวนที่ 7 ของหมวดดังกลาว ไดกําหนดเรื่องการตรวจสอบและการควบคุมไวดวย โดยเฉพาะมาตรา 80 ไดกําหนดให
เจาของแหลงกําเนิดมลพิษฯ มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอี ยดเป็น
หลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ และตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดฯ เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นอยางนอยเดือนละ
ครั้ง ทั้งนี้การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานใหทําตามหลักเกณฑแ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมนี้ มาตรา 81 
กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงานที่ไดรับตามมาตรา 80 สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเป็นประจํา
อยางนอยเดือนละคร้ัง (สมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย, 2542) อยางไรก็ตาม ประเทศไทยตองใชเวลาประมาณ 20 ปีในการออกกฎกระทรวง
ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.  2535 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ, ผูเขียนหลัก, E-mail: enjoy_shh@hotmail.com โทร :082-271-5053 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรแ วิทยาเขตสุราษฎรแธานี,  
E-mail: somtip.d@psu.ac.th โทร:081-898-1305 
3 รองศาสตราจารยแ คณะการจัดการสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตหาดใหญ, E-mail: panalee.c@psu.ac.th   โทร: 085-241-1379 
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สิ่งแวดลอม ไดออกกฎกระทรวง เรื่องการกําหนด หลักเกณฑแ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงา น
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อบังคับใชกับเจาของแหลงกําเนิดมลพิษน้ําให
ตองมีการเก็บสถิติและขอมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดดังกลาวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว ณ 
สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแตวันที่มีการจัดเก็บสถิติและขอมูลนั้น และตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ํา
เสียในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใหยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นแหง
ทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูหรือสงทางไปรษณียแตอบรับหรือรายงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 

สําหรับจังหวัดสุราษฎรแธานีมี อปท. จํานวน 137 แหง แตมี อปท. เพียง 89 แหงที่มีแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําในพื้นที่ ที่เขาขายตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯดังกลาวรวมจํานวน 482 แหง (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14, 2558) แตจากผลการบังคับใชกฎกระทรวงฯดังกลาว ที่เป็นขอมูลในเดือน
กรกฎาคม 2558 พบวามีแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําไดสงรายงานตามแบบ ทส.2 ไปยัง อปท. รวม 28 แหง (คิดเป็นรอยละ 5.81) และมีอปท. จํานวนเพียง 8 
แหงจาก 89 แหง (คิดเป็นรอยละ 8.99) ที่ไดรับรายงานตามแบบ ทส.2 จากแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา และสงรายงานไปยังเจาพนักงานควบคุมมลพิษ (สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 14, 2558) จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นหลังจากการบังคับใชกฎกระทรวงฯมาเป็นระยะเวลา 3 ปีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรแธานี พบวาการ
รายงานผลอันเป็นไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวงฯดังกลาวมีจํานวนนอยมาก แสดงใหเห็นวาเกิดขอจํากัดจากการบังคับใชกฎกระทรวงฯนี้ ทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะสภาพปใญหาของการบังคับใชกฎกระทรวงฯของกลุมเจาพนักงานทองถิ่นในอปท.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรแธานี เพื่อมุงหวังใหเห็น
ตนตอสาเหตุ หรือขอจํากัด/จุดดอยตางๆ ที่เกิดขึ้น อันมีผลทําใหการบังคับใชกฎกระทรวงฯไมบรรลุผล พรอมทั้งรับทราบถึงขอเสนอแนะจ ากอปท.ใน
จังหวัดสุราษฎรแธานี ที่มีตอการบังคับใชกฎกระทรวงฯนี้ เพื่อนําไปประมวลรวมกับขอมูลที่ศึกษาจากกลุมแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําในพื้นที่ เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแกไข ที่ทําใหลดขอจํากัด และกอใหเกิดการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดวิธีการบังคับใชกฎกระทรวงฯดังกลาวไดอยาง มีประสิทธิผล
ตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาลักษณะสภาพปใญหา ขอจํากัดของอปท.ในจังหวัดสุราษฎรแธานีตอการดําเนินการตามกฎกระทรวง เรื่องการกําหนด หลักเกณฑแ 
วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสี ย พ.ศ.2555 พรอม
ขอเสนอแนะที่มีตอการบังคับใชกฎกระทรวงฯ ดังกลาว 
  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

สําหรับปใญหาการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้น กลาวไดวาประเทศไทยมีกฎหมายหลักดานสิ่งแวดลอมคือ พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูหลายฉบับ แตดู
เหมือนวาปใญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงอาจเกิดจากตัวกฎหมายที่มีความไมเหมาะสมกับ
สภาพและลักษณะของสังคม หรือเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลการบังคับใชที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังเชน นิรัติศัย 
พลอาจ และคณะ (2554) ไดทําการศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535: ศึกษา
กรณีการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษโดยเจาพนักงานควบคุมมลพิษ พบวาบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจแกเจาพนักงานควบคุมมลพิษมี
ขอบกพรอง หรือการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานควบคุมมลพิษไมมีประสิทธิภาพ อันอาจเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหพบวายังมีปใญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมอยูทั่วไปหรืออาจทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ลักษณะปใญหาของการใชกฎหมายของเจาพนักงานของรัฐ จําแนกเป็น  1) ความไมรูกฎหมาย
เพียงพอของเจาพนักงานของรัฐและ 2) ขอจํากัดของการใชกฎหมาย และ สุวิชา สุภามา (2552) ไดศึกษาการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับมลพิษ
น้ําของอปท. พบวาผูบริหารอปท. สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา และ สิริพรหม ชํานาญยา (2553) ไดศึกษา
ปใญหาการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมขององคแการบริหารสวนตําบล พบวาการใชอํานาจตามกฎหมายขององคแการบริหารสวนตําบลในการออก
ขอบัญญัติการบริหารสวนตําบลในเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้น มีขอจํากัดในการใชกฎหมายหลายประการคือ 1) ความไมครอบคลุมของบทบัญญัติที่นํา
ออกมาใชบังคับ 2) การขาดบุคลากรผูชํานาญการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ 3) การขาดความเป็นเอกภาพในการใชอํานาจทางกฎหมายใน การ
ดําเนินการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเพื่อประมวลลักษณะสภาพปใญหาที่เป็นขอจํากัดของอปท.ในจังหวัดสุราษฎรแธานี  ตอการดําเนินการตามกฎกระทรวง เรื่อง การ
กําหนด หลักเกณฑแ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.
2555  ไดใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมอปท.เปูาหมายในจังหวัด  สุราษฎรแธานี 89 แหง ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษน้ําใน
พื้นที่ที่เขาขายตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯดังกลาว แบบสอบถามที่ใชไดมีการออกแบบ เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานของอปท.ในดานแหลงกําเนิดมลพิษน้ํา
ในพื้นที่ การรับรู และการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯดังกลาว ประเด็นปใญหาของ อปท. ที่ประสบจากการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ และความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงในการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ โดยรางแบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้น ไดสงใหทีมอาจารยแที่ปรึกษาชวยพิจารณาปรับปรุง 
จากนั้นไดทําการทดสอบรางแบบสอบถามโดยทดสอบกับเจาหนาที่จากอปท. ในจังหวัดสุราษฎรแธานีที่มิใชกลุมเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้และเจาหนาที่
จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 ที่เป็นผูที่มีประสบการณแหรือมีความรูในเรื่องกฎกระทรวงฯดังกลาว จากนั้นทําการปรับปรุงแบบสอบถาม และจัดสง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณแพรอมหนังสือนําสงที่เป็นทางการทางไปรษณียแสูกลุมอปท.เปูาหมายทั้ง 89 แหงในจังหวัดสุราษฎรแธานี ซ่ึงกลุมเปูาหมายที่
คาดหวังใหเป็นผูตอบแบบสอบถาม คือ นายกเทศมนตรี กรณีอปท.ที่เป็นเทศบาล นายกองคแการบริหารสวนตําบล กรณีอปท.ที่เป็นองคแการบริหารสวน
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ตําบล หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎกระทรวงฯ ในอปท.นั้นๆ และไดทําการติดตามโดยการโทรศัพทแเพื่อรับ
แบบสอบถามคืน แบบสอบถามที่ไดรับคืนไดนําไปวิเคราะหแและแปรผลทางสถิติเบื้องตน ไดแก คาสัดสวน รอยละ พิสัย และคาเฉลี่ย 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตอบกลับแบบสอบถามและข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม  

ผลการตอบกลับของแบบสอบถามจากอปท.พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 47 แหง คิดเป็นรอยละ 53 ของอปท.กลุมเปูาหมายที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางประชากรที่ศึกษา   ซ่ึงใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ซ่ึงไดกําหนดวา n= N/(1+Ne2)  
โดยที่ n = ขนาดของตัวอยางกลุมเปูาหมาย  N = ประชากรทั้งหมด และ e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (บุญธรรม กิจปรีบริสุทธิ์, 2535) พบวา
จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนมีขนาดกลุมตัวอยางที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 90 % ซ่ึงจํานวนแบบสอบถามที่ไดเป็นไปตามจํานวนที่ตองการ
ของการศึกษาที่ตั้งเปูาหมายไวของคา e ที่ 0.1 และพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60 และ 38  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญา
ตรีตามลําดับ และรอยละ 68 มีตําแหนงเป็นผูบริหาร เชน รองนายกเทศมนตรี นายกองคแการบริหารสวนตําบล ปลัดหรือรองปลัดองคแการบริหารสวน
ตําบล หัวหนาสํานักปลัดฯ ผูอํานวยการสํานัก/กอง รวมถึงหัวหนางานในอปท. และมีอายุงานมากกวา 7 ปี รอยละ 68  
 2. ป๓ญหามลพิษทางน้ า และการด าเนินการของ อปท. ในการจัดการมลพิษทางน้ า 

รอยละ 55 ของอปท.ในจังหวัดสุราษฎรแธานีไดระบุวา มีปใญหามลพิษทางน้ําในพื้นที่ ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากน้ําเสียจากชุมชน รอยละ 62 และ
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 35 โดยในรอบปี อปท.รอยละ 43 ไดมีการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปใญหามลพิษทางน้ํา ที่มีสาเหตุการรองเรียน
ของการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 35 และการปลอยน้ําเสียจากการเลี้ยงสัตวแ รอยละ 35 อปท.มีวิธีปฏิบัติเมื่อมีเรื่องร องเรียนดาน
มลพิษทางน้ําเกิดขึ้น คือ อปท.รอยละ 100 ไดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปใญหาที่เกิดขึ้น และรอยละ 50 ของอปท.มีการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวมกันพิสูจนแสาเหตุ และแกไขปใญหารวมกัน แตมีอปท.เพียงรอยละ 50 ที่มีขอดูขอมูลของการเดินระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ อปท.รอยละ 
77 ไดระบุวามีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการมลพิษทางน้ํา การกําหนดผูรับผิดชอบงานดังกลาวใชวิธีการมอบหมายงานใหทําเป็นหลัก รอยละ 86 
และมีอปท.เพียงรอยละ 60 ที่มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ําในพื้นที่ ซ่ึงสวนใหญมีลักษณะงานคือ 1) การรณรงคแสราง
จิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลแหลงน้ํา รอยละ 71 2) การติดตาม และเฝูาระวังมลพิษทางน้ํา รอยละ 57 และ 3) การสนับสนุนสงเสริมให
แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา ปฏิบัติตามกฎหมายทางมลพิษทางน้ํา รอยละ 46 ในดานบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการจัดการมลพิษทาง
น้ําของอปท. นั้น มีอปท.เพียงรอยละ 40 ที่ควบคุม ดูแล สถานประกอบการใหปฏิบตัิตามกฎหมาย และรอยละ 36 ที่มีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกบั
การควบคุมมลพิษทางน้ํา สําหรับประเด็นปใญหา อุปสรรคในการดําเนินงานดานจัดการเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําของอปท.คือ รอยละ 55 มีบุคลากรขาด
ความรูเรื่องการจัดการมลพิษทางน้ํา รอยละ 47 มีความไมชัดเจนในเรื่องของอํานาจหนาที่ที่สามารถกระทําได รอยละ 43 มีบุคลากรที่มีภาระงานที่มาก
เกินไป และรอยละ 40 ของอปท. มีฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําที่ไมชัดเจน และการศึกษาพบวาอปท.ไดมีการใชกฎหมายเพื่อการควบคุมมลพิษ
ทางน้ํามากสุด ไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รองลงมาเป็น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑแ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 2555  
อนึ่งผลการศึกษายังไดแสดงใหเห็นวาอปท. ใน จ.สุราษฎรแธานีไดระบุถึงการมีแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําในพื้นที่ตามเกณฑแประเภท/ขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
ที่ตองทําบันทึกและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และการมีทะเบียนของแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําดังกลาวดังแสดงสรุปในภาพที่ 1 

3. การรับรู๎ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และป๓ญหาที่ อปท. ประสบจากการบังคับใช๎กฎกระทรวงฯ 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารอยละ 87 ของอปท.ในจังหวัดสุราษฎรแธานี มีการรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ            

โดยประเด็นสาระที่รับรู คือ 1) อํานาจหนาที่ และวิธีการดําเนินงานของ อปท.ตามกฎกระทรวงฯ รอยละ 83 2) ขั้นตอนและวิธีการรายงานตามแบบ ทส.1 
และแบบ ทส.2 รอยละ 65 3) ประเภทและขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ รอยละ 55 และ 4) วันที่บังคับใช
กฎกระทรวงฯ รอยละ 48 ทั้งนี้ รอยละ 75 และ 40 ของอปท.รับรูกฎหมายนี้จากหนังสือแจงจากทางราชการ และการเขารวมรับฟใงการชี้แจงและอบรม 
ซ่ึงอปท.ไดมีการเตรียมการสําหรับการบังคับใชกฎกระทรวงฯ ดังกลาว คือ 1) รอยละ 41 ไดออกหนังสือราชการชี้แจงรายละเอียดการบังคับใช
กฎกระทรวงฯ ไปยังแหลงกําเนิดมลพิษ 2) รอยละ 30 ไดตรวจสอบฐานขอมูลของแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ 3) รอยละ 24 ได
ประชาสัมพันธแใหขอมูลดังกลาวในพื้นที่โดย การทําแผนพับ ใบปลิว ออกเสียงตามสาย/ลงขอมูลประชาสัมพันธแทางเว็บไซตแของอปท. 4) รอยละ 22 มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฯ หรือแตงตั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง และ 5) รอยละ 15 มีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ อปท. และ
แหลงกําเนิดมลพิษ และที่ผานมาพบวาอปท.ไดมีผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯดังกลาวพรอมเหตุผลของการดําเนินการดังแสดงสรุปในภาพที่  2 และ
พบวาตั้งแตเร่ิมมีการบังคับใชกฎกระทรวงฯ อปท.รอยละ 64 มีแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ไดสงรายงานตามแบบ ทส.2 ให โดยประเภทแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่สงรายงานสวนใหญ คือกลุมโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และศูนยแการคา/หางสรรพสินคา รอยละ 44, 37, 22, และ 
19 ตามลําดับ โดยรอยละ 74 ของอปท.ระบุวา แหลงกําเนิดมลพิษมีการใชวิธีมายื่นสงรายงานดวยตนเอง และสําหรับอปท.เอง พบวารอยละ 53 มีการ
รวบรวมรายงานฯและสงใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษ (ทสจ.) โดยรอยละ 70 อปท.กลุมนี้ มีการสงทุกเดือน และรอยละ 83 ไดใชวิธีการสงรายงานใหเจา
พนักงานควบคุมมลพิษโดยทําเป็นหนังสือราชการ และสําหรับปใญหาที่อปท.ประสบจากการบังคับใชกฎกระทรวงฯนี้ พบวาอปท.รอยละ 63 มีปใญหา โดย
อปท. พบปใญหาคือ 1) การดําเนินการมีความยุงยาก ซํ้าซอนกับกฎหมายตัวอื่น 2) ขอมูลที่ไดอาจจะไมไดนําไปใชประโยชนแในการแกปใญหามลพิษทางน้ํา 
3) การบังคับใชกฎกระทรวงฯนี้รวดเร็วเกินไป จน อปท. ไมไดเตรียมความพรอมกอน 4) เพิ่มงานใหกับผูที่เกี่ยวของที่ตองดําเนินการตามกฎกระทรวงฯนี้
โดยไมคุมคา 5) ตองเพิ่มงบประมาณในสวนที่ตองมาดําเนินการตามกฎกระทรวงฯนี้ และ 6) ความไมเป็นธรรมสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษบางประเภทที่มี
น้ําเสียเกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการผลิตในปริมาณนอย คิดเป็นรอยละของ อปท. คือ 48, 44, 44, 30, 22, และ 19 ตามลําดับ และตารางที่ 1 ได
สรุปปใญหาในแตละขั้นตอนหลักของการทํางานของอปท.ตามกฎกระทรวงนี้ 
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 4. ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของ อปท. ตํอกฎกระทรวงฯ 
อปท.ในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีความเห็นในระดับมากที่สุดคือ 1) การดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯนี้จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ควรมีการประชาสัมพันธแ และจัดการอบรมใหกับผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง  2) การรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกสแ ชวยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลของผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียไดงายกวาวิธีการสงดวยตนเอง และการสงทางไปรษณียแตอบรับ และ 3) แบบการบันทึก
ขอมูลตามกฎกระทรวงฯ นี้  ควรบูรณาการใหสามารถใชรวมกันกับแบบรายงานของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของได พรอมมีขอเสนอแนะในระดับมากที่สุดใน
ประเด็นของ 1) ควรจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษใหทันสมัย งายตอการใชงาน สามารถเขาถึงไดและเป็นปใจจุบันเพื่อการนํามาใชงานของ อปท.               
2) ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรหรือหนวยงานทุกฝุายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีสมรรถนะในการทํางานตามกฎกระทรวงฯนี้ อยางตอเนื่อง                   
3) ปรับปรุงใหมีการใชระบบฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรแ ที่เป็นระบบและตรวจสอบไดโดยทุกฝุายของรัฐที่กํากับดูแล 4) การพิจารณาใหกรอบงบประมาณ 
บุคลากร สําหรับอปท.ที่ทํางานตามกฎระทวงฯนี้ และ 5) ควรใชกระบวนการสุมตรวจ (Audit) ควบคูกับการสงรายงานทางเอกสารจาก อปท. 
 
สรุปและการอภิปรายผล 

จากขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่วเิคราะหแไดทําใหมั่นใจไดวาผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้นาจะมีความนาเช่ือถือสําหรับการใหขอมูล
ที่ใชในการศึกษาจากแบบสอบถาม ดวยเป็นผูที่มีประสบการณแการทํางานและมีตําแหนงหนาที่ในระดับหัวหนาองคแกร/หัวหนา สําหรับกฎกระทรวง เรื่อง 
การกําหนด หลักเกณฑแ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  
พ.ศ. 2555 นั้น มีเปูาหมายใชบังคับกับเจาของแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําใหจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดฯอยางจริงจัง ซ่ึงแหลงกําเนิด
มลพิษทางน้ําที่ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้มี 10 ประเภท คือ 1) โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 2) อาคารบางประเภทและบางขนาด                 
3) ที่ดินจัดสรรบางประเภท 4) การเลี้ยงสุกรบางประเภท 5) ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 6) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงบาง
ประเภท 7) บอเพาะเล้ียงสัตวแน้ําชายฝใ่ง 8) บอเพาะเล้ียงสัตวแน้ํากรอย 9) บอเพาะเล้ียงสัตวแน้ําจืด และ 10) ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ทั้งนี้มีผูเกี่ยวของ
ที่มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯนี้คือ 1) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ และ 2) เจาพนักงานทองถิ่นจากอปท. และ
ผลการศึกษาที่ไดแสดงใหเห็นวา อปท. ในจังหวัด สุราษฎรแธานี เมื่อมีการใชกฎหมายนี้ในทางปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการใชกฎหมายกับขอเท็จจริง พบวายังมีปใญหา
คอนขางมาก ทั้งนี้มีสวนที่เกี่ยวของกับขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากประเด็นขอบเขตของการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกลุมแหลงกําเนิดมลพิ ษทางน้ํา                  
ที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลและการไมปฏิบัติตนตามหนาที่ในการจัดทํารายงานและสงรายงานของแหลงกําเนิดมลพิษใหแกอปท. รวมทั้งขอจํากัดที่เกิดจาก
ศักยภาพขององคแกรในดานความไมเพียงพอของบุคลากรของอปท. ประกอบกับการที่มีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่กําหนดของกฎหมาย โดยสภาพ
ปใญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎกระทรวงฯนี้ของอปท.ในจังหวัดสุราษฎรแธานีจะคลายคลึงกับในหลายรายงานวิจัยที่ศึกษาถึงปใญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม ที่ระบุวามีสาเหตุสวนใหญมาจากตัวผูบังคับใชกฎหมาย และการขาดความเป็นเอกภาพในการใชอํานาจทาง
กฎหมาย (นิรัติศัย พลอาจ และคณะ (2554); สิริพรหม ชํานาญยา (2553); สุวิชา สุภามา (2552)) จึงมีความจําเป็นตองเพิ่มพูนสมรรถนะผูบังคับใช
กฎหมาย การจัดสรรบุคลากรใหมากพอตอการทําหนาที่บังคับใชกฎหมาย และจัดสรรปใจจัยสนับสนุนใหมากพอตอการบังคับใชกฎหมาย เชนระบบขอมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปใจจุบัน  
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ภาพประกอบและตาราง 
ผลการศึกษายังไดแสดงใหเห็นวาอปท. ใน จ.สุราษฎรแธานีไดระบุถึงการมีแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําในพื้นที่ตามเกณฑแประเภท/ขนาดที่กําหนดใน

กฎกระทรวงฯที่ตองทําบันทึกและรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และการมีทะเบียนของแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําดังกลาวดังแสดงสรุปในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงรอยละของอปท. ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษน้ําประเภทตางๆ และที่มีทะเบียนแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา 

 
 ผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ พรอมเหตุผลของการดําเนินการดังแสดงสรุปในภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ขององคแการปกครองสวนทองถิ่น 
 สรุปปใญหาในแตละขั้นตอนหลักของการทํางานของอปท.ตามกฎกระทรวงนี้ ดังแสดงสรุปในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปปใญหาในแตละขั้นตอนหลักของการทํางานของอปท. ตามกฎกระทรวงฯ 

การรับรายงาน และออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให๎แกํแหลํงก าเนิด
มลพิษภายใน 7 วัน 

 การรวบรวมรายงาน และสํงใหเ๎จ๎าพนักงานควบคุมมลพิษ 
(ทสจ.) อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

ผลการศึกษาที่พบ ร๎อยละ ผลการศึกษาที่พบ ร๎อยละ 
1. อปท. ที่มีปใญหานี ้ 48 1. อปท. ที่มีปใญหานี ้ 56 
2. ประเด็นปใญหาของกลุมที่มีปใญหานี ้  2. ประเด็นปใญหาของกลุมที่มีปใญหานี ้  
     2.1 ขาดบุคลากรในการทําหนาที ่ 69     2.1 จํานวนแหลงกําเนิดมลพิษที่สง รายงานตามแบบ 

ทส.2 มายังอปท. มีนอยมาก      
50 

     2.2 วธิีการสงรายงานตามแบบ ทส.2 มีความหลากหลาย 38     2.2 ขาดบุคลากรในการทําหนาที ่ 44 
    2.3 การออกใบรับเพื่อเป็นหลกัฐานมีความยุงยาก 31     2.3 อปท.ไมมีฐานขอมูลแหลงกาํเนิดมลพิษน้ําในพื้นที่ 

จึงไมสามารถติดตามหรือแจงใหแหลงกําเนิดมลพิษใน
พื้นที่ใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 

28 

    2.4 การออกใบรับเพื่อเป็นหลกัฐาน ตองใชเวลาและ
ทรัพยากรการทํางานของอปท. มาก 

15    2.4 ยังไมทราบรายละเอียดวิธกีารรวบรวมรายงานสรุป
ตามแบบ ทส.2  

22 

กลุํมด าเนินการทุกขั้นตอน 

ผลการด าเนินการ: อปท. 
รอยละ 21 

กลุํมด าเนินการแล๎วบางขั้นตอน 

ผลการด าเนินการ: อปท.รอยละ 43 
การด าเนินการ:                                               
1) รอยละ 100 รับรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้าํเสีย                  2) รอยละ 33 
ออกใบรับเพื่อเป็นหลกัฐานใหแกผูสงรายงาน                                    
3) รอยละ 72 รวบรวมรายงานเสนอตอเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษเดือนละ 1 ครั้ง 

กลุํมยังไมํด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ: อปท.รอยละ 36 
เหตุผลที่ยังไมดํ าเนินการ: 
1) รอยละ 60 ขาดบุคลากรในการดูแลเร่ืองนี้ 
2) รอยละ 40 แหลงกําเนิดมลพิษไมสงรายงาน ทส.2 
มายัง อปท. 
3) รอยละ 27 อยูระหวางการวางแผนเพื่อดําเนินการ                                                     
4) รอยละ 15 ยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกบักฎกระทรวงฯ                        

23 
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สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  

โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงพยาบาล 

ตลาด  

บอเพาะเล้ียงสัตวแน้ํากรอย 

อาคารชุด โรงแรม และหอพัก 
ภัตตาคารหรือรานอาหาร  

บอเพาะเล้ียงสัตวแน้ําชายฝใ่ง  

บอเพาะเล้ียงสัตวแน้ําจืด 

อาคารที่ทําการของรัฐ  

ศูนยแการคาหรือหางสรรพสินคา  

การเลี้ยงสุกร 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 

มีแหลงกําเนิดมลพิษน้ํา 
มีทะเบียนแหลงกําเนิดมลพิษน้ํา 
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การเรียนรู๎ตลอดชีวิตของผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
Longlife learning for elderly in Takhiantia Municipal District Banglamung District, Chonburi Province. 

 
พิทักษ๑  ทองสุข1 ภาสกรณ๑ วัฒนพฤกษ๑2 สุกัญญา โพยนอก3 ดวงรัตน๑ เหลืองอํอน4  สุวภา บุญอุไร5 และประวิทย๑  ทองไชย6 

PITARK THONGSOOK, PASAKORN WATANAPRUK, SUKANYA POYNOK, DUANGRAT LUANGON, SUWAPHA BOONURAI, ANDPRAWIT TONGCHAI 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตและแหลงสนับสนุนการเรียนรูของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ2) ศึกษาความตองการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก สนทนากลุม สังเกตแบบไมมีสวนรวม
และจดบันทึกขอมูลจ กลุมผูใหขอมูล คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุกับศูนยแบริการผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย 
อําเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรี และผูมีสวนเกี่ยวของกับผูสูงอายุ จํานวน 13 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหาและการบรรยายเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนรูของผูสูงอายุในปใจจุบันมีการเรียนรูจากแหลงตางๆ ไดแก 1) เรียนรูจากการรวมปฏิบัติงานกับทีมบุคลากรดานสุขภาพ 
2) เรียนรูจากการเขารวมประชุมหรืออบรม 3) เรียนรูจากการสอนของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 4) เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติการดูแล
ผูปุวย 5) เรียนรูจากนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธแ 6) เรียนรูจากญาติ เพื่อนบาน หรือกลุมแมบาน 7) เรียนรูจากวัฒนธรรมพื้นบาน โดยไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐและครอบครัวสวนความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก 1) การเรียนรูวิธีการดูแลสุขภาพตนเองแบบการแพทยแทางเลือก 2) 
การเรียนรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ 3) เรียนรูเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนแ 
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ABSTRACT 

Research of Long live learning for elderly in Takhiantia Banglamung Chonburi province with the objective as follows 1) 
to study the problem and the need for Long life learning for elderly in Takhiantia Municipal District Banglamung District, Chonburi 
Province.and 2) to study the Long life learning format for elderly in Takhiantia Municipal District Banglamung District, Chonburi 
Province. This research uses qualitative research methods data collection methods with in-depth interviews, discussion groups. 
Observation is not shared and record data with the elderly group is aged 60 years old or older who are registered with the 
elderly, elderly service center in the Takhiantia Municipal District Banglamung District,Chonburi Province and those is involved 
with elderly. Data analysis by analyzing the content and descriptive. The research found that Long Life Learning Model of the 
elderly: The current that the knowledge can be learned from following sources: 1) Learn from working together with in a 
healthcare team. 2) Learn from attend the meeting or training. 3) Learn from teaching of the Public health group. 4) Learn from 
practice to caring patients. 5) Learn from the Innovation and the public relations media. 6) Learn from the relatives, the 
neighborhood and the housewife groups. 7) Learning from the folk culture. As well as have supported by the Government and 
family, Demand for Long Life Learning among of the elderly: 1) Learning about the method healthcare itself. 2) Learning about 
the method adjusts to change behaviors heath. 3) Learning about the knowledge of welfare and benefits that the elderly should. 
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บทน า 
ปใจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรอยางมากและรวดเร็ว การเปลี่ยนผานทางประชากรภาวะการเกิดสูง

ตายสูงมาสูการเกิดต่ําตายต่ํา ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมเยาวแวัยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงกอใหเกิดปใญหาสําคัญจากการเป็นสังคมผูสูงอายุตามมา การ
เป็นสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)  คือ การที่มีจํานวนผูสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณแขึ้นไป เพิ่มขึ้นสูงมากกวารอยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงเร่ือย ๆ (สํานักสถิติสังคม, 2557) ซ่ึงการสํารวจขอมูลประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 5) 
พบวา ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ในทํานองเดียวกันภาพรวมผูสูงอายุของจังหวัดชลบุรีก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกัน ซ่ึงจากการสํารวจประชากรผูสูงอายุและดัชนีการสูงงวัย พ.ศ. 2556 จังหวัดชลบุรีมีประชากรผูสูงอายุจํานวน 153,361 คน คิดเป็นรอยละ 
52.39 ดัชนีความรุนแรงเป็นลําดับที่ 6 ของประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ, 2557) 
 จากการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุดังกลาวสงผลกระทบในดานตาง ไดแก ผลกระทบทางดานจิตใจ ซ่ึงเกิดจากความเสื่อมโทรมของรางกายที่เสื่อม
โทรม มีโรคภัยตาง ๆ เชน โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง ทําใหสภาพจิตใจและอารมณแของผูสูงอายุเส่ือมถอยลง  ซ่ึงสําหรับปใญหาดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุเป็นเองที่มีความสําคัญอยางยิ่งกับผูสูงอายุ ปใญหาทางดานสังคม ผูสูงอายุอาจจะไมไดรับการยกยองจากสังคมเหมือนเดิม การปรับตัวไมไดตอ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปใญหาครอบครัว คือ การไมไดรับการดูแลและการใหความอบอุนจากลูกหลานที่ตองไปทํางานนอกบาน 
ปใญหาดานความรู ผูสูงอายุไมมีโอกาสไดรับความรูเพื่อการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวัย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น โดยแนวทางในการรองรับกับ
ปใญหาดังกลาวรัฐบาลไดระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ในเรื่องของ
การพัฒนา “คน” โดยมีเปูาหมายที่จะพัฒนากลุมผูสูงอายุดวย สวนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปี พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุความสําคัญของการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลอยางตอเนื่อง  ตั้งแตวัยเด็กจนถึงผูสูงอายุ
โดยการประสานความรวมกันนของการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ขณะเดียวกันแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และ
ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุปี  พ.ศ 2546 ตลอดจนปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2542  ขอที่ 3 ที่กลาววา ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสทางการศึกษา เรียนรูและ
พัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชนแตอการดํารงชีวิต เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม
รอบดานเพื่อสามารถปรับบทบาทของตนเองใหสมวัย  ขอที่ 4 กลาววา ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรู และประสบการณแใหสังคม มีโอกาสไดทํางานที่
เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณคาและขอที่ 6 ที่กลาววา ผูสูงอายุควรได
มีบทบาทและสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุ
ดวยกันและกับบุคคลทุกวัย (แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2454-2564) สอดคลองกับ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) ในการเตรียม
ความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุควรจะรวมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแตระดับบุคคล ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการรวมกันกระตุน เพื่อให
ตระหนักถึงความสําคัญของการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง ตระหนักในคุณคาของตนเองที่มีตอบุคคลอื่น การใชชีวิตในบั้นปลาย 
การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางดานสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ การปรับตัวทางดานสังคมและจิตใจ เพื่อไมใหรูสึกวาตนเองไรคุณคาและเป็นภาระกับ
สังคมเพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ 
 จากนโยบายระดับชาติสะทอนใหเห็นความสําคัญและกรอบนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงแนวคิดการจัดการการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Long life learning) เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนพึ่งตนเองและไมแยกหางจากวิถีชีวิต เรียนรูไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน 
มุงเนนการนําคุณคา และการสรางคุณคาดานตาง ๆ ของผูสูงอายุมาใชเป็นการสรางความรูใหมจากการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน เพื่อนําเป็นสูการเป็น
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เนื้อหาการเรียนรูของผูสูงอายุนั้นควรตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ  โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
เรียนรูของผูสูงอายุ และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตแไดในสถานการณแจริง ไดแก ดานสุขภาพอนามัย ดานการปรับตัวทางสังคมจิตใจ ดานเศรษฐกิจ 
ดานการออม ดานการเรียนรู และดานสิทธิของผูสูงอายุตามกฎหมาย (ระวี  สัจจโสภณ, 2556) ลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุอาจจัดใน
รูปแบบบูรณาการอยางหลากหลาย เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกันอยางไมเป็นทางการ กิจกรรมสวนใหญอาจอยูในรูปแบบนันทนาการ การหัตถกรรม 
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจ การใหคําปรึกษาดานสุขภาพและการปฏิบัติตัวเมื่อสูงอายุ โดยมีรูปแบบใหผู สูงอายุในชุมชน
มาทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนในวัยเดียวกัน อาจมีการจัดทํา ผูถายทอดองคแความรูใหกับผูสูงอายุอาจมาจากผูทรงคุณวุฒิในชุมชน อาจารยแพยาบาลที่มา
แนะนําการดูแลสุขภาพ ปราชญแชาวบาน ซ่ึงมีความหมายหลากหลายทางความรูที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุหรือเป็นผูสูงอายุที่มีความรูในเรื่องตาง ๆ 
เพื่อเป็นการสรางคุณคาใหกับตนเองดวยการชวยเหลือบุคคลอื่นดวยการใหคําแนะนํา ใหกําลัง หรือแสดงความเอื้ออาทนตอบุคคลอื่น โดยการสรางสังคม
การเรียนรูตลอดชีวิตนั้นทุกภาคสวนของสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน
ทองถิ่น อันเป็นรากฐานที่มั่นคง เขมแข็งของชุมตอไป 
 เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถือวาเป็นองคแกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ทํานา ปใจจุบันมีประชากรที่เป็นผูสูงอายุ จํานวน 1,225 ราย เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ยมีนโยบายดาน
คุณภาพชีวิตและชุมชนดานการศึกษาที่มุงจัดการศึกษาใหคนในทองถิ่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได เป็นคนดีมีปใญญา
และอยูรวมกับผูอื่นได อีกทั้งมีการสงเสริมภูมิปใญญาทองถิ่น ปราชญแชาวบานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ใหไดถายทอดประสบการณแ
ใหแกคนรุนหลังไดสืบไป  ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตและการสรางคุณคาใหกับผูสูงอายุใหเป็นไปตามความตองการของผูสูงอายุ ผูวิจัย
จึงไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อ ใหไดขอมูที่
นํามาวางแผนในการดําเนินงานดานการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทการเป็นสังคมผูสูงอายุของ
ประเทศตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชวีติและแหลงสนับสนุนการเรียนรูของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย อาํเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความตองการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตดา๎นผ๎ูให๎ข๎อมูล 
 ผูใหขอมูล ประกอบดวย 1) ผูมีสวนเกี่ยวของกับผูสูงอายุ และ 2) ผูสูงอายุ ดังนี ้

1) ผูมีสวนเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ใชวธิีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 7 คน ดังนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
ตะเคียนเต้ีย จํานวน 1 คน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย จํานวน 1 คน ปราชญแชาวบาน จาํนวน 1 คน 
ประธานชมรมผูสูงอายุ จาํนวน 1 คนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 3 คน 

2) ผูสูงอายุ ไดแก ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนกบัศูนยแบริการผูสูงอายุเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย ใชวิธกีารเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 6 คน  
 ขอบเขตดา๎นพื้นที่ 

การวิจยัครั้งนี้มุงเนนศึกษากับผูสูงอายุทีม่ีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุกับศูนยแบริการผูสูงอายุเทศาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอ
บางละมุง  จังหวัดชลบุร ี 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ในการศึกษาเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ  ในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดรวบรวม
วรรณกรรมที่เกี่ยวของไวดังนี้ ปฏิญญาผูสูงอายุไทย ขอ 3 ระบุวา ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
ตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคม อันเป็นประโยชนแในการดํารงชีวิต เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสาม ารถปรับ
บทบาทของตนใหสมวัย ขอ 4 ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรูประสบการณแใหสังคม มีโอกาสไดทํางานที่เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยไดรับ
คาตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณคา  ขอ 5 ผูสูงอายุควรไดเรียนรูการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมีหลักประกัน
และสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งไดรับการดูแลจนถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิ ยมขอ 6 
ผูสูงอายุสวนใหญพึ่งพาตนเองได สามารถชวยเหลือครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในสังคม เป็นแหลงภูมิปใญญาของคนรุนหลัง มีกา รเขาสังคม                      
มีนันทนาการที่ดีและมีเครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชนขอ 7 รัฐ โดยการมีสวนรวมขององคแกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตองกําหนด
นโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการอยางตอเนื่องใหบรรลุผลตามเปูาหมาย ขอ 9 รัฐ โดยการมีสวน
รวมขององคแกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตองรณรงคแปลูกฝใงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนนคว าม
กตัญโูกตเวทีและเอื้ออาทรตอกัน  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการอธิบายเชิงพรรณนาโดยใชกระบวนการในการเก็บขอมูลเชิงลึก โดยศึกษาตั้งแตสภาพปใจจุบัน ความตองการ และ
รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุ  ซ่ึงมิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

การพิทักษ๑สิทธิ์ของผู๎ให๎ข๎อมูล 
ในการพิทักษแสิทธิของผูใหขอมูลซ่ึงเป็นผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวของในการศึกษา ผูวิจัยไดถามความสมัครใจกอนสัมภาษณแ 

และสรางสัมพันธแภาพระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล  ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคแการวิจัย การขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนา และ
ผูใหขอมูลสามารถยุติการใหขอมูลไดในทุกระยะของการสัมภาษณแ และการนําขอมูลไปเผยแพรผูวิจัยจะนําไปใชในการนําเสนอทางวิชาการเทานั้น  

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การสัมภาษณแ การสังเกตโดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสนทนากลุม ดําเนินเก็บ

รวบรวมขอมูลที่ศูนยแบริการผูสูงอายุเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธแ 2560 ถึง  6 เมษายน 2560  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการวิจัย คือ ตัวผูวิจัยเอง โดยผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินการวิจยัและจัดหาเครื่องมือประกอบอืน่ๆ ใน
การวิจัย ดังนี้ 

1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล  
2. แบบบันทึกภาคสนาม ใชบันทึกรายละเอียดเบื้องตนของการสัมภาษณแ คือ วันที่ เวลาในการสัมภาษณแ และแนวทางคําถามที่ใชในการ

สัมภาษณแซ่ึงเป็นถามปลายเปิดที่มุงใหผูใหขอมูลทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอธิบาย และเลาประสบการณแที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา 
3. เครื่องบันทึกเสียง 
4. อุปกรณแจดบันทึกขอมูล 
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การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาที่ไดจัดกระทําไวมาวิเคราะหแเชิงเนื้อหาและจัดกลุมความคิดตาม

ประเด็นที่ศึกษา โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) เป็นประเด็กหลัก ประเด็นรองในลักษณะบรรยาย (Descriptive) 
 การตรวจสอบความนําเชื่อถือของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เพื่อตรวจสอบและยืนยันวาขอมูลที่
ไดมา  
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตและแหลงสนับสนุนการเรียนรูของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี
 รูปแบบการเรียนรูของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ียอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปใจจุบันมีการเรียนรูจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

1. เรียนรูจากการรวมปฏิบัติงานกับทีมบุคลากรดานสุขภาพโดยผูสูงอายุหลายคนปฏิบัติหนาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน             
ซ่ึงออกเยี่ยมผูปุวยในหมูบานรวมกับทีมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะเคียนเตี้ย ทําใหไดเรียนรูเรื่องการดูแลผูปุ วยที่เป็นโรคเรื้อรัง 
โดยเฉพาะผูปุวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดตองนอนติดเตียง “เวลาที่เราไปหมอจะติดตามเราไป หมอจะบอกสิ่งที่เราไมรู เราก็ไดเรียนรูจากการปฏิบัติ และ
จากที่หมอชวยสอนดวย เรียนรูจากผูปุวยดวย” 

2. เรียนรูจากการเขารวมประชุมหรืออบรม ไดแก 1) การรวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ซ่ึงจะมีกิจกรรมการใหความรู
โดยทีมเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะเคียนเต้ีย หรือผูมีความรูอื่นๆ ที่ผูรับผิดชอบชมรมผูสูงอายุเชิญมาใหความรูแกผูสูงอายุ 2) การ
เขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการโดยทีมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะเคียนเตี้ย หรือเทศบาลตะเคี ยนเตี้ยเป็นผูคัดเลือกและสงตัว 
“เรียนรูจากการประชุมคะ” “ไปอบรมที่บางละมุง การนวดประคบ” “หาความรูไดที่อนามัย ที่โรงพยาบาล เพราะเราประชุมอยูบอยๆ ถึงเดือนหมอเขาก็
ประชุม ก็จะพูดเรื่องการแพทยแทางเลือกดวย” 

3. เรียนรูจากการสอนของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน “มีแตเราที่ตองไปบอกเขา แตถาเราไปประชุม เราไปรูมาจากเขา แตวา
เราไปในชุมชนเราตองเอาความรูไปบอกเขา” “เป็นอสม.เหมือนกัน ถามีอะไรก็ปรึกษากัน”  

4. เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติการดูแลผูปุวยโดยผูสูงอายุที่ปฏิบัติหนาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บาน ซ่ึงออกเยี่ยมผูปุวยใน
หมูบานจะไดลงมือปฏิบัติการดูแลผูปุวยโรคเร้ือรัง ทําใหเกิดการเรียนรู “ไปเจาะเลือดเขาเราก็ไดเรียนรู น้ําตาล  110,120  มันมีคายังไง มันเกินนะ ตอง
แนะนําเขา บางคนเขาไมเคยเจาะ ก็ชาวบานนะ ปวดหัวก็หายามากิน พอเจาะแลวน้ําตาลเยอะเราก็บอกเขาวา จะมีหมอมาตรวจนะ ใหมานะ มาหาหมอ
วันพุธพอตรวจแลวหมอเขาก็จะสั่งยาใหกิน ขั้นแรกเขาก็ยังไมใหกิน เขาจะใหควบคุมอาหารกอน” 

5. เรียนรูจากนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธแ นวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธแความรูดานสุขภาพสําหรับใหผูปุวยหรือผูสนใจเปิดฟใง เป็นเครื่ องมือ
ชวยใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสามารถเรียนรูและใหความรูดานสุขภาพไดดีขึ้น “เราจะถืออันนี้ประจํา อันไหนไมรูเราก็เปิด มีกลองเสียงให
เปิดอสม.มาประชุมเราก็เปิด” “หมอเปิ้ลเขาก็จะอัดเป็นเพลงมารองใหฟใง “เบาหวานไมรูเป็นอะไร”   

6. เรียนรูจากญาติ เพื่อนบาน หรือกลุมแมบาน “นองสาวเป็นครูอยูเขาก็รูเรื่องสมุนไพรพวกนี้เขาเรียนมา เขาก็มาพูดที่ผูสูงอายุ” “เรียนมา
จากกลุมแมบาน” “ตอนนี้ ก็กินน้ําอัญชัน น้ําใบเตย กระเจี๊ยบ ปลูกกระเจี๊ยบไวทําเอง” 

7. เรียนรูจากวัฒนธรรมพื้นบาน “บานเรามีลานวัฒนธรรมดวยนะ เวลามีงานเราก็ไป โชวแ เป็นการแสดงพื้นบาน ทําใหไดเรียนรูวาวัฒนธรรม
เรามีอะไร” 

สวนแหลงสนับสนุนทางสังคมในการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ียอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มี 2 แหลง
หลักๆ ดังนี ้

1.  การสนับสนุนจากภาครัฐ ดังขอความคัดสรร ดังนี้ “แลวเทศบาลเขาก็จะเห็นความสําคัญ ก็จะสนับสนุนและมาจัดกิจกรรมใหฟรีๆ”              
“ถาไมมีคนมาสงเทศบาลก็จะสงรถไปรับ” 

2. การสนับสนุนจากครอบครัว ดังขอความคัดสรร ดังนี้ “สวนใหญก็อาศัยลูกคนที่ 3 ที่ใหสตางคแใชอยูทุกวันนี้ ขาดเหลืออะไรลูกคนโต ลูก
ชายคนกลางก็ให ตอนนี้สบาย”  “แตเคาก็ยังซักผาหุงขาวใหหลานกิน ทํางานก฿อกๆ แก฿ก ๆ ไปเรื่อย ๆ” 

ตอนที่ 2 ความตองการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีความ
ตองการเรียนรูเรื่องดังตอไปนี้ 

1. การเรียนรูวิธีการดูแลสุขภาพตนเองแบบการแพทยแทางเลือก “แตแรกก็อาหารกินอะไรไมคอยไดมันไมคอยอรอย ตม แกง ไมอยากกิน
ตั้งแตเจอกับทานวันนั้นแลวก็ กลับมาบานกินน้ําพริกนะ น้ําพริกใสน้ําปลาไปนิดหนึ่งก็กินไปไดเป็นชามๆ แตวาไมอยากจะกินแกงกินตม ไมรูเป็นอะไรไป”
“ควรจะพักผอนอยางไร ควรจะกินอาหารอยางไร บางทีกินเลยเวลาถึงเวลาไมกินนี้กลางวันไมกินมันยังไมถึงเวลา ไมไปกินไดเพื่อนคุยก็คุยไมกิน” 

2. การเรียนรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยจากการสัมภาษณแผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะเคียนเตี้ย ให
ขอคิดเห็นถึงสิ่งที่ควรจัดการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในตําบลตะเคียนเตี้ยวา ความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความสําคัญที่สุด “เรื่องนี้สําคัญ 
การเป็นผูดูแล แตตัวเองยังมีพฤติกรรมสุขภาพไมดี แตมันยากนะ นานดวย ”  

3. เรียนรูเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนแ “คิดวาเขาอยากเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการที่เขาจะอยูแบบสบาย อยูแบบพอเพียง วิธีการดูแลสุขภาพ
ของเขาสําคัญเป็นอันดับแรกเลย อะไรที่สังคมจะชวยเขาไดบาง” 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการ การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ ยอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

สภาพโดยทั่วไปของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูสูงอายุสวนใหญยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ดูแลตนเองได เชน การเดินไปวัด การทํางานบาน การเลี้ยงดูหลาน การจักสาน โดยรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุมีหลากหลาย มีการให
ความหมายการเรียนรูวาเป็นการมีปฏิสัมพนัธแระหวางกันในสังคมที่แฝงไวดวยวถิีชุมชนที่เกื้อกลูชวยเหลือและการเห็นคุณคาการไดประโยชนแรวมกัน ชุมชน
มีการพัฒนาและเรียนรูไปดวยกันโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการเรียนรูดานสุขภาพ  เกิดการเรียนรูเพื่อการดูแลตนเองและการดูแลผูอื่นในบทบาท
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน นอกจากนั้น ผูสูงอายุสวนใหญมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับครอบครัว มิตรสหายและเพื่อนบาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
ผูสูงอายุไดรับการดูแล เอาใจใสจากคนในครอบครัว  มีการพบปะหรือรวมกิจกรรมกับมิตรสหายและเพื่อนบานโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการพบปะกันใน
กิจกรรมชองชมรมผูสูงอายุอยางสม่ําเสมอทุกเดือน ควรมีการใหความรูทางการ แพทยแและการดูแลเบื้องตนเกี่ยวกับโรคของผูสูงอายุและการปูองกัน การ
ปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพดวยตัวเองและการเปลี่ยนแปลงรางกายเมื่อเขา สูวัยสูงอายุ เชน กิจกรรมการออกกําลังกายจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
เชน  การเตนแอโรบิคเดินตอนเชา การทําเครื่องดื่มสมุนไพร ใหความรูดานสุขภาพและตรวจสุขภาพประจําปีซ่ึงสอดคลองกับ ศศิพัฒนแ ยอดเพชร. (2548: 
103) ที่ได เสนอแนวคิดครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (Family and Community-Based) ในการจัดการสวัสดิการสังคม ใหกับผูสูงอายุในชุมชน สวนหนึ่ง
ของสาระสําคัญไดกลาวถึง ความสัมพันธแของสมาชิกในครอบครัวมีสวนสําคัญตอการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มี
ปใญหาสุขอนามัย และการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว ถือเป็นการชวยเหลือใหผูสูงอายุไดใชชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนอยางมี ควา มสุข 
โดยเฉพาะการสนับสนุนดานอารมณแและจิตใจ 

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุสะทอนใหเห็นวา การเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งโดยรูตัวและไมรูตัวทําใหผูสูงอายุมีการดูแล
สุขภาพใหความสําคัญตอภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ แตบางครั้งความใสใจตอสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพยังขาดความตอเนื่องซ่ึงยังตองอาศัย
การสนับสนุนจากสังคมทั้งครอบครัวและองคแการของรัฐ จากผลการศึกษาพบวา หากหนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน ผูสูงอายุ
สวนมากจะยินดีเขารวม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ (The Activity Theory of Aging) (Noelker, Rockwood, and 
Sprott(Eds.), 2006) ที่กลาววาจะตองมีแบบแผนใหผูสูงอายุสามารถทํากิจกรรมไดเทากับคน ในวัยกลางคน โดยสนับสนุนใหมีกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความ
สนใจและเกี่ยวของกับสุขภาพในวัยเดียวกัน เนนความสัมพันธแระหวางกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิต กลาวคือ ผูสูงอายุที่มีกิจกรรมสูง จะมี
การปรับตัวไดดีทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม บุคคลที่สามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมได จะเป็นผูที่มีความพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจนแเกี่ยวกับตนเองดี 
นอกจากนี้การมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา จะทําใหมีความรูสึกวา ตนเป็นประโยชนแตอสังคม และความสามารถในการดําเนินชีวิต อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุไทย จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพที่มากขึ้นยอมสงผลใหมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยทําไดทั้งการออก
กําลังกาย การใสใจและหมั่นตรวจสุขภาพของตนเอง การทํากิจกรรมนอกบานเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางจิตใจและเป็นการใชเวลารวมกับผูอื่น องคแการ
บริหารปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดควรมีจัดการประชาสัมพันธแและจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
 
ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
 จากผลการวิจยั สามารถสรุปความตองการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย อาํเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได 3 
ประเด็น ไดแก 1) การเรียนรูวิธกีารดูแลสุขภาพตนเองแบบการแพทยแทางเลือก 2) การเรียนรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ    3) เรียนรู
เร่ืองสวัสดิการและสิทธิประโยชนแ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของควรนําไปสรางรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุตอไป   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจยัเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ียอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คณะวิจยัขอขอบพระคุณ
ผูสูงอายุและผูที่มีสวนเกีย่วของกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเต้ีย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีทุกทานที่ไดใหการสับสนุนในดานขอมูล และ
เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเก็บรวบรมขอมูล อันเป็นประโยชนแตอการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 

คณะผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวา องคแความรูเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสรางการเป็นสังคม
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ รูปแบบและแนวทางการเรียนรูที่ไดจากการวิจยัสามารถใชเป็นขอมูลสําคัญสําหรับผูที่เกี่ยวของทกุฝุายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ นําไป
ดําเนินการพัฒนาประชาชนผูสูงอายุในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อเขาสูงสังคมสูงอายุ  
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บทคัดยํอ 

การวิจัยเร่ือง การสรางความเขมแข็งชุมชน : วิธีการสรางความเขมแข็งของชุมชนบานคลองรวม หมูที่ 5  ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ 
จังหวัดสระแกว มีวัตถุประสงคแเพื่อคนหาวิธีการสรางความเขมแข็งของชุมชนบานคลองรวม และศึกษาบริบททางดานสังคม การเมือง  วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจของชุมชนที่มีตอความเขมแข็งของชุมชนบานคลองรวม ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะจากกลุ มออม
ทรัพยแ ซ่ึงดําเนินงานอยางตอเนื่อง เติบโต มั่นคงและยั่งยืนสูสถาบันการเงินชุมชนที่เกื้อหนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ เชน ดานการศึกษา สาธารณสุขฯ 
โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาขอสรุปเชิงทฤษฎีจากฐานราก ( Grounded Theory) รวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณแเชิงลึกผูนําชุมชนจํานวน 8 คน คณะกรรมการหมูบาน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 คน ชาวบานในชุมชนซ่ึงมีสวนในการรวมกอตั้งกองทุนออมทรัพยแ
ตั้งแตอดีตถึงปใจจุบันใน จํานวน 3 คน การเลือกผูใหขอมูลผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบสโนวแบอลลแ (Snowball Technique) ประกอบกับการสนทนากลุม
อาชีพในชุมชน การศึกษาขอมูลในชุมชน การสังเกตแบบมีสวนรวมเพิ่มเติม วิเคราะหแขอมูลใชการแปลความหมาย ตีความหมายขอมูลและสรางมโนทัศนแ 
โดยใชโปรแกรม Atlas.ti รุน 6.2  ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทของบานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว เป็นหมูบาน
ที่ตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ ประชาชนกลุมแรก ๆ ไดมาจับจองที่ดินซ่ึงอุดมสมบูรณแดวยปุาไม และเป็นจุดที่มีคลองสามสายไหลมาบรรจบกันทําใหมี
ความเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบลุมสลับกับเนินเขา ลักษณะของชุมชนเป็นเขตชนบท พื้นดินเป็นดินลูกรัง ประชาชนจะ
สรางบานเรือนติดถนนและอยูกันเป็นกลุม ๆ 3 กลุมตามคลองน้ํา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การปลูกมันสําปะหลัง ออย 
ขาวโพด เล้ียงสัตวแและปลูกพืชผักตาง 2) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ ไดแก ประเพณีทําบุญกลางบานเพื่อเป็นการขอใหฝนตกตองตามฤดูกาลและขอ
พรใหผลผลิตเจริญงอกงาม ซ่ึงจะจัดในวัน ขึ้น 6 คํ่า เดือน 6 ของทุกปี 3) ปใจจัยที่ทําใหชุมชนบานคลองรวมมีความเขมแข็งไดแก การมีปฏิสัมพันธแของคน
ในชุมชน ที่ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน บริหารจัดการที่ดี การเรียนรู การพัฒนา ภาวะผูนําที่ดี และมีเปูาหมายรวมกัน ในความสําเร็จและประโยชนแที่
แทจริงจากงานที่เกิดขึ้น 4) ผลงานและรางวัลสําคัญที่สรางความภาคภูมิใจแกประชาชน ไดแก กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตที่ดีเดนระดับจังหวัด สระแกว 
ปี พ.ศ.2543  อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับตําบล พ.ศ. 2549 สาขาการพัฒนาสังคมหมูบานโครงการแกไขปใญหาความยากจน กขคจ. ดีเดน ระดับ
ภาคและระดับจังหวัด หมูบานดําเนินงานโครงการแกไขปใญหาความยากจน ดีเดนระดับจังหวัดสระแกว ปี 2549  กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตดีเดน 
ระดับประเทศ ปี 2556 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนระดับจังหวัด ปี 2556 หมูบานจัดการสุขภาพดีเดนระดับอําเภอวังสมบูรณแ  ปี 2557 และรางวัล
ผูใหญบานดีเดนระดับจังหวัดสระแกว ปี 2558 
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Abstract 
 Research Community Strengthening: How to Strengthen the Community of Klongruam village Moo 5, Wangsomboon 
sub-district Wangsomboon district Srakaew Province. The purpose is to find ways to strengthen the common canal community 
and to study the social, political, cultural and economic contexts of the community towards the strength of Wangsomboon sub-
district Wangsomboon district Srakaew Province. This is unique from the savings group. It operates continuously, grows stably and 
sustainably into financial institutions, communities that support various activities such as education, public health, using 
qualitative research to find grounded theories. 8 community leaders, village council the villagers in the community, who 
participated in the founding of the savings fund from the past to the present, were selected by the researcher. The researcher 
selected the method using the Snowball Technique. Community Career Dialogue Community Education Additional engagement 
notes. Data analysis uses interpretation. Interpret data and create concepts. Using Atlas.ti Version 6.2. The result showed that 
strength community: 1) The context of Klongruam village Moo 5, Wangsomboon sub-district Wangsomboon district Sa kaew 
province is located in the National Forest. The first people came to land rich the forest and the point where there are three 
canals flowing convergence, Yaythanjai canal, Kainoun canal, and Sappho canal. Making it suitable for farming most areas are 
plains, alternating with hills. The character of the community is rural. The ground is dirt. People will build houses on the road and 
live in three groups: Sappho group, Yaythanjai canal group and Kai noun canal group. Most of the people in agriculture are 
cassava, sugarcane, maize, animal husbandry and vegetable crops. 2) The main traditions are the middle of the house to ask for 
the rain season and bless the produce. 3) The major prizes that are prized to the public are Sa Kaew Provincial Savings for 
Outstanding Producers. 2000 Public Health Volunteers. District level 2006, Social Development Program, Poverty Outreach 
Program, Outstanding Regional and Provincial Level. The village operates poverty alleviation projects. Outstanding in Sa Kaew 
Province in 2006, the country's outstanding productivity savings for the year 2013, Sufficiency Economy Village in the province in 
2013, the outstanding health village of Wangsomboon in 2014 and the outstanding headman in Sa Kaew Province in 2018. 
 
Keywords: Foundations Theory / Strengthening Community / Community Finance 
 
บทน า 

ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปใญหาของตนเองได ในระดับหนึ่งดวยการมีผูนําที่มีความสามารถ              
มีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องบนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณคาดั้งเดิม ศาสนาและเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยแตละชุมชนได
ใชศักยภาพของตนเองมาคลี่คลายและจัดการปใญหาไดดวยตนเอง ภายใตความรวมมือและสนับสนุนจากองคแกรภายนอกสถาบันเพื่อการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน (สถาบันเพื่อการสรางความเขมแข็งใหชุมชน, 2552) จากสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแแผนพัฒนา 
ฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตแใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนแของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสู ง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนแระยะยาว  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ ดังนั้นการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน ซ่ึงชุมชนคือฐานของประเทศ ถาชุมชนเขมแข็งทุกดานประเทศก็จะมั่นคง ความเขมแข็งของชุมชนจึงเป็นระเบียบวาระแหงชาติที่มุง
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประเวศ วะสี, 2541) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรแระยะยาว สูการปฏิบัติโดยในแตละยุทธศาสตรแของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการ
พัฒนาพรอมทั้งแผนงานโครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเป็นรูปธรรมในชวง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน 
สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมกับยุทธศาสตรแการพัฒนาในแผนพัฒนา 
ฯ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็งชุมชน ไดแก ยุทธศาสตรแการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแเพื่อใหการพัฒนาเป็นไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนแสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยและสอดคลองกับกรอบการวิจัยแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2560 
(20. การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยขอที่ 1 (1.3 การวิจัยเพื่อสรางแนวทางความเขมแข็งครอบครัวและสังคมไทย  

การพัฒนาประเทศที่มุงเนนใหประเทศปรับเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมแตละเลยการให
ความสําคัญกับชุมชนชนบทซ่ึงเป็นชุมชนสวนใหญของประเทศที่ยังตองเผชิญกับปใญหาอันเป็นผลจากแนวทางการพัฒนา อยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนชนบท
จํานวนหนึ่งที่มีความสามารถในการเรียนรูปรับตัวและกําหนดทางเลือกในการพัฒนาของตนเองแทนการปลอยใหกระแสจากภายนอกเป็นตัวกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาชุมชน ชุมชนเหลานี้ไดสรางเง่ือนไขและกระบวนการบางอยางเพื่อตอบสนองตอสถานการณแที่รุกรานเขามาจากภายนอกชุมชน 
(ปิยะวัติ, 2550)  

วังสมบูรณแเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสระแกว ประกอบดวย 3 ตําบล 48 หมูบาน ตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ ประชาชนสวนใหญอพยพมา
จากหลายจังหวัดเพื่อมาจับจองพื้นที่ทํากินและประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดียว ไดแก การทําไรมันสําปรัง ไรออย เมื่อประสบปใญหาราคาพืชผลการเกษตร
ตกต่ํา ทําใหเกิดภาระหนี้สินทั้งในระบบและภายนอกระบบและกระทบกับความสามัคคีและความรวมมือของประชาชน ซ่ึงเป็นหัวใจของการสรางความ
เขมแข็งของประชาชนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานตาง ๆ ทั้งดานสาธารณสุข การศึกษาและดานสังคม 
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 บานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว เป็นหมูบานที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาดานความเขมแข็ง
ของชุมชน ประชาชนมีรายไดเฉลี่ย 57,450 บาทตอคนตอปีมากที่สุดและมีภาระหนี้สินครัวเรือนน อยที่สุดของอําเภอวังสมบูรณแ ไดรับรางวัลหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง “ระดับ มั่งมีศรีสุข” หมูบานชนะเลิศดานหมูบานจัดการสุขภาพ ระดับอําเภอวังสมบูรณแ ปี 2554  มีสถาบันการเงินชุมชน ซ่ึงมี
ทรัพยแสิน กวา 13 ลานบาท และเป็นแหลงเรียนรูดานความเขมแข็งของชุมชนอื่น ๆ ทั้งในจังหวัดสระแกวและพื้นที่ใกลเคียง  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดนําวิธกีารวจิัยแบบสรางทฤษฎีจากขอมูลมานําเสนอเป็นกระบวนทัศนแทางเลือกในการวิจัย ดวยวิธีการวิจัย
แบบสรางทฤษฎีจากขอมูลทําใหความคิด พฤติกรรม คําถามที่ใช รวมถึงกระบวนการคนควาวิจัยเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะนําไปสูการคนพบความรูใหม ชวย
ลดจุดออนของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเพิ่มความเขมงวด และทําใหการวิจัยเป็นระบบมากขึ้น (Wuest, J. 2007)  
  การวิจัยนี้ดําเนินการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการทางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory approach) ซ่ึงเป็นการศึกษาจาก
มุมมองและการใหความหมายของผูที่มีสวนเกี่ยวของมาศึกษาถึงปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในบานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ 
จังหวัดสระแกว ไดแก การสรางความเขมแข็งชุมชน การพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพยแ สูสถาบันการเ งินชุมชนและการใชทุนทางสังคมในการพัฒนา
ชุมชนในดานตาง ๆ ที่ดําเนินเนินงานมา กวา 15 ปี และมีเงินทุนหมุนเวียน กวา 13 ลานบาท ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น
จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอทางเลือกในการสรางความเขมแข็งสําหรับชุมชนอื่น ๆ ที่เผชิญกับภาวะวิกฤติทางสังคมใน
มิติตาง ๆ ในปใจจุบันของอําเภอวังสมบูรณแ  
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อคนหาวิธีการสรางความเขมแข็งของชุมชนบานคลองรวม ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอ   วังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว 
2. เพื่อศึกษาบริบททางดานสังคม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนที่มีตอความเขมแข็งของชุมชนบานคลองรวม ตําบลวังสมบูรณแ 

อําเภอวังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว 
 

ขอบเขตการวิจยั 
1. ดานเนื้อหา การวิจัยนี้มุงศึกษาขอมูลทั่วไป กิจกรรมการพัฒนา ระดับการมีสวนรวมชองชุมชน การรวมกลุมทางสังคมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนบานคลองรวม ผานการศึกษาประวัติชุมชน บริบทของชุมชน กิจกรรม โครงการ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่ชุมชนสรางขึ้น ทั้งที่ จัดสราง
เองและการสนับสนุนจากภายนอก โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) การออกแบบวิจัยใชการวิจัยแบบสรางทฤษฎีจากขอมูล (Grounded Theory Approach ) ซ่ึงมีความเหมาะสมในดานการ
อธิบายปรากฏการณแ ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การรวมกลุม การจัดตั้งกองทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ เพื่อสรา งความรู
ใหม ที่เป็นแนวคิดหรือทฤษฎี หรือแบบจําลอง  และหาคําอธิบายทฤษฎีใหกับเรื่องนั้น จากขอมูลในเรื่องนั้นๆ โดยตรง  โดยการสังเกต การศึกษาจาก
เอกสาร ภาพถาย แผนภูมิ การสัมภาษณแเชิงลึกผูเกี่ยวของ 

2. ดานประชากร เป็นการศึกษาจากแกนนําชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของหลักบานคลองรวม ในการดําเนินงานดานความเขมแข็งชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน และ คณะกรรมการกองทุน ตั้งแตอดีต ถึงปใจจุบัน และ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบตอโครงการ ที่สําคัญ โดยการ สัมภาษณแเชิงลึก 
จํานวน 4 กลุมๆละ 5 คน เลือกผูใหขอมูลดวยเทคนิค สโนบอลลแ จํานวน 8 คน 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ในการศึกษาเรื่องการสรางความเขมแข็งชุมชน :วิธีการสรางทฤษฎีจากขอมูล บานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ 
จังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของไวดังนี้ 

บริบทของชุมชนบ๎านคลองรํวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ  อําเภอวังสมบูรณแ  จังหวัดสระแกว เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนบานคลองรวม 
ทั้งประวัติความเป็นมาของการสรางชุมชน วิวัฒนาการการรวมกลุมและการสรางความเขมแข็งของชุมชน ความสําเร็จและรางวัลที่ไดรับซ่ึงเป็นเกณฑแการ
เลือกศึกษาหมูบาน  

การเติบโตของกลุํมสัจจะออมทรัพย๑ สูํสถาบันการเงินชุมชน 
กลุมสัจจะออมทรัพยแชุมชนบานคลองรวม มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อแกไขปใญหาภาระหนี้สินของประชากรในชุมชนโดยมีจุดเริ่มตนมาจากการที่

ประชากรในชุมชนมีภาระหนี้สินกับเถาแกหรือที่ภาษาชาวบานเรียกวา “ตกเขียว” คือ การเป็นหนี้เถาแกที่มีการคิดดอกเบี้ยสูงมากจนทําใหชาวบานใน
ชุมชนโดนยึดที่ดินทํากินเน่ืองจากไมสามารถหาเงินมาใชหนี้ไดทันเวลาและปใญหาที่ตามมา คือ ชาวบานไมมีที่ดินทํากิน ขาดที่พึ่งและปใญหาความเครียดที่
นําไปสูการสูญเสียชีวิตดวยตนเอง จึงมีการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยแนี้ขึ้นเพื่อแกไขปใญหาภาระหนี้สินของประชากรในชุมชน  มีการจัดตั้งคณะการ
ดําเนนิการกลุมสัจจะออมทรัพยแซ่ึงจะมีการดําเนินการดวยตนเองและมีเจาหนาที่จากธนาคารออมสินเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา
ในการดําเนินโดยไมมีคาตอบแทน อีกทั้งจะตองโปรงใสตรวจสอบได  

ปใจจุบันกลุมสัจจะออมทรัพยแบานคลองรวม ไดมีการพัฒนาสูสถาบันการเ งินชุมชน โดยมี ธนาคารออมสินเป็นผูใหการสนับสนุนในดาน
เทคโนโลยีและวิชาการซ่ึงสามารถดําเนินงานไดอยางเขมแข็งและเติบโตอยางมั่นคง มีความมั่นคงดานเศรษฐกิจของชุมชน ลดภาระหนี้สิน มีเงินออม และมี
รายไดเฉลี่ยสูงขึ้นโดยมีเงินทุนหมุนเวียนกวา 13 ลานบาท 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข๎มแข็งของชุมชนและแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชน 
การทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฎการณแความเขมแข็งของชุมชน โดยใชวิธีการสรางทฤษฎีจากฐานราก ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความ

เขมแข็งของชุมชน ดังนี ้“ชุมชนเขมแข็ง” หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปใญหาของตนเองไดในระดับหนึ่งดวยการมีผูนําที่มีความสามารถ มี
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การเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องบนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณคาดั้งเดิม ศาสนาและเศรษฐกิจชุมชนที่เอื้อเฟื้อกันและกันโดยชุมชนไดใชศักยภาพของ
ตนเองเขาคลี่คลายและจัดการปใญหาไดดวยตนเองภายใตความรวมมือและสนับสนุนจากองคแกรภายนอก ซ่ึงชุมชนที่มีความเขมแข็งตองมีลักษณะที่สําคัญ
ไดแก สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปใญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูของตนเอง การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอก
เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด ไมใชการพึ่งพาตลอดไปและมีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา  

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก 
วิธีการวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก (grounded theory methodology) พัฒนาขึ้นมาจากนักสังคมวิทยา 2 ทาน ไดแก โดย  Glaser and 

Strauss (1990 , p. 180) เริ่มพัฒนาการวิจัยแบบสรางทฤษฎีจากขอมูลที่ไดจากการวิจัยเรื่อง เกี่ยวกับสภาวะกําลังตาย และการตาย ของผูปุวยใน
โรงพยาบาล ในปี 1960 และในปี 1967 ไดรวมกันแตงหนังสือชื่อ “The Discovery of Grounded Theory” ขึ้น ถูกนําเสนอเป็นกระบวนทัศนแทางเลือก
ในการวิจัยทางสังคมศาสตรแ ดวยวิธีการวิจัยแบบสรางทฤษฎีจากขอมูลทําใหความคิด พฤติกรรม คําถามที่ใชรวมถึงกระบวนการคนควาวิจัยเปลี่ยนแปลง
ไปซึ่งจะนําไปสูการคนพบความรูใหมชวยลดจุดออนของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเดิม โดยเสนอองคแประกอบของทฤษฎีฐานราก  7 ประการ (Glaser and 
Strauss, 1967) 

ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology) เป็นวิธีการคนพบทฤษฎีจากขอมูลที่ผูวิจัยไดรับจากผูเขารวมวิจัยและเป็นแนวคิดที่
ไดมาจากผูวิจัย (Gibbs, 2010, p. 3) โดยเป็นการอธิบายเชิงทฤษฎีจากขอมูลโดยตรง วิธีการสรางทฤษฎีฐานรากนั้นเกิดมาจากการพัฒนาความเชื่อที่ว า
การจะทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยแนั้นจําเป็นตองเขาใจถึงกระบวนการที่บุคคลไดสรางความหมายใหกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเพราะความคิด
และการกระทําของมนุษยแมีพื้นฐานอยูที่ความหมายที่มีตอสิ่งตาง ๆ วิธีนี้จึงเนนที่การศึกษาปรากฏการณแทางสังคมโดยยึดหลักของการทําความเขาใจสิ่งตาง 
ๆ จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาสรางมโนทัศนแหาความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนแ 
ตาง ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎีของปรากฏการณแทางสังคมที่ตองการหาคําอธบิาย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยเห็นวา การใชกระบวนการวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology) มีความเหมาะสม
ในการศึกษาความเขมแข็งของชุมชนบานคลองรวม ซ่ึงมีจุดกําเนิดจากการรวมกลุมจากกลุมสัจจะออมทรัพยแ สูความเขมแข็งของชุมชน ซ่ึงเป็ นหัวใจของ
การพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ซ่ึงบานคลองรวมสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องมั่นคง และเติมโตอยางเขมแข็ง สูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมี
ศรีสุข 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

กําหนดพื้นที่ศึกษาคือ บานคลองรวมหมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว เป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งซ่ึงไดรับ รางวัล 
ตาง ๆ ไดแก หมูบานจัดการสุขภาพดีเดน ระดับอําเภอ หมูบานเขมแข็ง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมีศรีสุข  

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการศึกษาแบบยอนรอย (Retrospective study) เพื่อสืบคนและ
พรรณนาใหเห็นปรากฏการณแที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิจัยเอกสาร จากขอมูลที่รวบรวมไวแลวและขอมูลจาก
แหลงทุติยภูมิ ไดแก รายงานงานวิจัย บอรแดกิจกรรมรวมกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม คนหาขอมูลจากรองรอยหลักฐานตาง ๆ เชน สภาพความเป็นอยู 
ผลงานของกลุมองคแกรตาง ๆ ในชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการดําเนินงานตาง ๆ เป็นตน นอกจากนี้ยังไดสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth 
interview) ผูนําชุมชน จํานวน 8 คน ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน สัมภาษณแชาวบานในชุมชนซ่ึงมีสวนในการรวม
กอตั้งกองทุนออมทรัพยแตั้งแตอดีตถึงปใจจุบันในจํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน การเลือกผูใหขอมูลผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบสโนวแบอลลแ  (Snowball 
Technique) ใชการสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสรางและทําการสนทนากลุม (Focus Group) ประธานโครงการพื้นที่ จํานวน 4 กลุม กลุมละ 4 คน รวมผูให
ขอมูลหลักทั้งหมด 16 คน ผูใหขอมูลดังกลาวนี้เป็นคนในพื้นที่มีความคุนเคยกับชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงถือเป็น
กลุมผูใหขอมูลหลักที่มีเหมาะสมตามหลักการของการกําหนดกลยุทธแในการเลือกตัวอยางที่ดีของการศึกษาเชิงปรากฏการณแวิทยา ดังที่ Miles and 
Huberman (1994)  กลาวไววากลยุทธแการเลือกตัวอยางคือการเลือกตัวอยางที่ผูใหขอมูลเป็นผูมีประสบการณแเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษานั่นเอง เมื่อ
พิจารณาในสวนของจํานวนผูใหขอมูลนั้นเพียงพอสําหรับการวิจัย ดังที่สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุแ (2554) ไดกลาวไววา ในการรวบรวมขอมูลจากปใจเจกบุคคล
ที่มีประสบการณแเกี่ยวของกับปรากฏการณแที่ศึกษานั้นผูใหขอมูลอาจมีไดตั้งแต 5 คน ถึง 25 คน ซ่ึงเป็นการเก็บขอมูลจนถึงจุดอิ่มตัว (Saturation)  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณแเชิงลึก แบบสังเกต และบันทึกการสนทนากลุม  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

วิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรม Atlas.ti รุน 6.2 และการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis)  โดยอาศัยหลักในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก 1) 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดตามขอมูลเชิงประจักษแ 2) การวิเคราะหแเพื่อแสดงตัวอยางและ 3) การวิเคราะหแโดยการจัดกลุมแนวคิด เพื่อตรวจสอบความแมน
ตรงของขอมูลผูวิจัยไดใชแนวทางการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (สุภางคแ จันทวานิช, 2553) แสวงหาความเชื่อถือไดของขอมูลจากการตรวจสอบสาม
เสาดานขอมูล (Data triangulation) และการตรวจสอบดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) นอกจากนี้เพื่อยืนยันแหลงขอมูล
และชี้ใหถึงความนาสนใจของขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอถอยคําหรือขอมูลของผูใหขอมูลตรง  (Quotation) ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มอรรถรสในการอานดวย 
(Creswell, 2009; เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจแ และ กาญจนา ตั้งชลทิพยแ, 2552) 
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ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 

1. บริบทของบานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ จังหวัดสระแกว เป็นหมูบานที่ตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ ประชาชน
กลุมแรก ๆ ไดมาจับจองที่ดินซ่ึงอุดมสมบูรณแดวยปุาไมและเป็นจุดที่มีคลองสามสายไหลมาบรรจบกัน ไดแก คลองยายทันใจ คลองไขเนา และคลองทรัพยแ
พลู ทําใหมีความเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบลุมสลับกับเนินเขา  ลักษณะของชุมชนเป็นเขตชนบท พื้นดินเป็นดินลูกรัง 
ประชาชนจะสรางบานเรือนติดถนนและอยูกันเป็นกลุม ๆ ตามคลองน้ํา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การปลูกมันสําปะหลัง ออย 
ขาวโพด เล้ียงสัตวแ และปลูกพืชผักตาง ดังขอความคัดสรรดังนี้ 

“สมัยกอนนะคุณหมอพอแมพาอพยพมาจากสมอทอดมันแลงก็มาอยูตั้งแต ดงแตกโนนละที่นี่ฝนตกตลอด ดินดีปลูกอะไรก็งาม ที่มาแตแรกๆ 
เลยนะจะมีกลุมผูใหญเบากับกลุมลุงบากมาอยูแรกๆเลย ก็มาฟในปุาจับจองที่กัน สวนที่ชื่อวาบานคลองรวมก็เพราะวามี คลอง 3 สายไหลมารวมกันตรงนี้ 
ก็มีคลองยายทันใจ คลองไขเนา คลองทรัพยพลู” 

   2. ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญไดแก ประเพณีทําบุญกลางบาน เพื่อใหประชาชนในหมูบานมารวมกันทําบุญ ณ กลางหมูบาน แตละ
บานก็จะทําอาหารมาทาบุญรวมกัน เพื่อเป็นการขอใหฝนตกตามฤดูกาล ขอพรใหผลผลิตเจริญงอกงาม ซ่ึงจะจัดในวัน ขึ้น 6 คํ่า เดือน 6 ของทุกปี ดัง
ขอความคัดสรรดังนี้ 

“ที่นี่นะคุณหมอจะมีบุญกลางบานชวงเดือน 6 นะคุณหมอก็เคยมาทําบุญดวยกันอยูนี่ ทําบุญฝนจะไดตกตองตามฤดูกาล พวกมัน พวกออยจะ
ไดงามๆ (หัวเราะ)” 

3. ดานสังคมและเศรษฐกิจ กลุมสัจจะออมทรัพยแ เป็นการรวมตัวกันดานทุนเพื่อการแกไขปใญหาหนี้สินนอกระบบและการประกอบอาชีพมีการ
ดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ ในปี 2534 ซ่ึงมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเป็นที่พึงพาของประชาชนไดอยางแทจริง โดยปใจจุบันไดยกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชนซ่ึงมีเงินทุนกวา 13 ลานบาท และมีสมาชิกกวา 700 ราย มีจุดกําเนิดจากคําแนะนําของพัฒนาชุมชน  เมื่อปี 2534 เพื่อระดุมทุนใน
การแกไขปใญหารวมของชุมชน ซ่ึงมีหนี้สินจากการกูยืมเงินจากนายทุนและคิดดอกเบี้ยแพง เร่ิมแรกมีสมาชิก 70 ราย มีเงินทุน 1,450 บาท ฝากคนละ 30 
บาทตอเดือน ทํามา 2 ปี ถูกนายทุนบังคับใหถอนทุน เหลือสมาชิก 20 ราย เหลือเงินทุน 1,450 บาท คณะกรรมการเกิดความทอแทแตไดรับกําลั งใจจาก
คนในชุมชนใหดําเนินการตอ ในปี 2538 มีประชาชนเจ็บปุวย ไมมีเงินคารักษาพยาบาล ไปขอเงินนายทุนแตถูกปฏิเสธ ไดกองทุนใหกูยืมไปเป็นคา
รักษาพยาบาลได ประชาชนจึงเห็นวากองทุนเป็นที่พึงพายามเจ็บปุวย หรือเร่ืองเดือนรอนที่ตองใชเงินได จึงทําใหเกิดความเชื่อถือ และมาสมัครเป็นสมาชิก
กันเพิ่มขึ้น   

ความเชื่อมั่น การบริหารงานและคุณธรรม การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยแ คณะกรรมการใชหลักคุณธรรม โดยเฉพาะดานความซ่ือสัตยแ ความ
เสียสละและใหความเสมอภาคแกสมาชิกอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการไมมีคาตอบแทน การใหสมาชิกกูเงินตองอยูบนพื้นฐานของความจําเป็นสําหรับ
การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยผานการประชุมของคณะกรรมการที่ถูกเลือกตั้งจากสมาชิกในแตละคุม ซ่ึงสามารถรับรูถึ งความ
จําเป็นของสมาชิกเป็นอยางดี โดยมีขอตกลงเบื้องตนของการใหกูยืมอยางเป็นลายลักษณแอักษร ไดแก การกูไดไมเกิน เงินออม มีการสงเงินออมสม่ําเสมอ
และมีวัตถุประสงคแของการกูเงินที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการนั้น คณะกรรมการจะไมถือเงินสดจะฝากและจายเงินผานบัญชีสมาชิกเทานั้น และมีการนํา
เงินดอกผลรอยละ 5 มาใชประโยชนแในการพัฒนาชุมชนในดานอื่น ๆ การตอยอดและการพัฒนาไดมีการพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพยแ เป็นกลุมออม
ทรัพยแเพื่อการผลิต ในปี 2542 ซ่ึงเมื่อยกระดับแลว รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้น ทําใหกองทุนมีความเขมแข็งมากขึ้น มีการรวมกอ งทุนยอย ๆ ใน
ชุมชน ไดแก กองทุนแกไขปใญหาความยากจน กองทุนปุยฯ ซ่ึงรัฐบาลใหแบบสูญเปลา แตคณะกรรมการหมูบานโดยผูใหญบานไดนํามารวมกันเพื่อให
กองทุนเขมแข็งมากขึ้น เกิดการหมุนเวียนดอกผลใหกับกองทุน ในปี 2542 คณะกรรมการไดไปศึกษาดูงานและไดรับแนวทางการตอยอดกองทุนในกา ร
เพิ่มสวัสดิการใหแกสมาชิก ไดแก การใหสวัสดิการแกประชาชน ในการเกิด การปุวย  ผูดอยโอกาส ทุนการศึกษา ศาสนา และดานการสาธารณสุข การ
สรางกลุมจากการไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นกลุมยอย ๆ ของการประกอบอาชีพอีก 5 กลุม เป็นกลุมที่สรางรายไดจากการประกอบอา ชีพเสริม 
ไดแก กลุมขาวโพดหวาน  กลุมเกษตรอินทรียแ กลุมไรนาสวนผสม  กลุมจักสาร และกลุมผักปลอดสารพิษ ทําใหกองทุนมีความเขมแข็งและเติมโตอยาง
ตอเนื่อง จนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในปี 2557 

ความเขมแข็งจากการทํางานรวมกัน คณะกรรมการกองทุนเกิดจากการคัดเลือกของประชาชนที่กลุมไวใจ หากเกิดความขัดแยงในชุมชน 
คณะกรรมการจะเขาไปชวยกันไกลเกลี่ยและประสานงานเพื่อสรางความปรองดองและความสามัคคีในชุมชนและหมูบาน ซ่ึงทุกหลังคาเรือนเป็นสมาชิก
ของกองทุน การดําเนินงานตาง ๆ เชน การแกไขปใญหายาเสพติด หรือปใญหาของชุมชน จะไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคน ดังขอความคัดสรรดังนี้ 

“รางวัลที่ไดคือ ความรวมมือ ความสามัคคีกันของคนในหมูบาน แตกอนนี้คนเราไมคอยเขาใจกันเทาไหร แตเดี๋ยวนี้เรามาทํากันอยางนี้ เต็มที่
คือสมาชิกทั้งหมูบานสามัคคีกันเรามีอะไรก็หันหนาเขาหากัน ปรึกษากันได แตกอนเขาจะทะเลาะกันแยกเป็นพวกเป็นเหลา การเมืองแยกกั นนะ มี
การเมืองทีก็แยกกันที พอเรามีเงินหรือกองทุนตรงนี้ เราสามัคคีกันขึ้นคุยกันไดมากขึ้น ปูาวาตรงนี้ไดมากกวา” 

ภาวะผูนํา ผูนําที่มีคุณธรรม และมีวิสัยทัศนแ  ผูใหญบานเป็นบุคลสําคัญในการพัฒนาหมูบาน การคัดเลือกผูใหญบาน นั้น มีแรงผลัก ดันจาก
กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตบานคลองรวม ซ่ึงผูใหญเดิมเป็นประธานกองทุน ปใจจัยที่ทําใหไดรับคัดเลือก และไดรบรางวัลผูใหญบานดีเดนระดับจังหวัด 
ไดแก 1) การมีคุณธรรมที่สําคัญ คือความซ่ือสัตยแ  มีความขยัน อดทัน หมั่นเพียร ในการทํางาน ซ่ึงไดประสบการจาการจัดการกองทุน 2) เป็นผูใฝุรู และ
กลาทําในส่ิงใหมๆ เห็นไดจาก การพาคณะกรรมการ ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูเสมอ  กลาหาญ และอาสาในการนํารองโครงการตางๆ จาก
ระดับจังหวัด อําเภอ เชนโครงการเกษตรผสมผสาน โครงการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษแดิน 3) การบริหารจัดการที่ดี ไดแก การนําสิ่งที่รัฐใหมา ไมใหเกิด
การสูญเปลา แตสรางความมั่นคงและตอยอดกองทุนตางๆใหงอกเงย เชน กองทุนปุย กองทุนทอน้ํา  4) เป็นผูมีความมั่นคง และหนักแนนในสิ่งที่ถูกตอง 
ไมเขาขางใดขางหนึ่ง และเป็นนักไกลเกลี่ย ดังขอความคัดสรรดังนี้ 

“ผูนําตองมีความเป็นธรรมนะ มีความซ่ือสัตยแ มีความเสียสละ ตองทําใหคนอื่นเขาไววางใจได ไมเอนเอียงเขาขางฝุายใดฝุายหนึ่ง คนเราถาไม
เอียงซายเอียงขวาคือฟใงทั้ง 2 ฝุาย ก็จะปกครองงายเป็นผูปกครองที่ดีได พอดีผูใหญแกก็เป็นคนที่หนักแนนดวยถาไมหนักแนนก็ปกครองคนไมได” 
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กลุมอาชีพ กลุมยอยของการสรางรายได สรางความมั่นคงทางการเงิน และสรางกลไกการสรางความเขมแข็งชุมชน กลุมตางๆที่เกิดขึ้น เกิด
จากการรวมกลุมยอยตามความสมัครใจของคนในชุมชน ในการสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว กลุมที่รวมตัวกัน จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุน และ 
มีการระดมทุนกันเพื่อสรางอาชีพเสริม ซ่ึงสอดคลองกับการสนับสนุนของรัฐ เชน กองทุน SML  กองทุนหมูบาน เชน กลุมปลูกขางโพดหวาน  กลุมเกษตร
อินทรียแ ซ่ึงจะมีการดําเนินงานประสานกัน ปใจจัยที่ทําใหกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม การบริหารจัดการใหกลุมสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน เชน กลุมเกษตรอินทรียแ ทําน้ําสมควันไม หรือปุย และแบงขายใหแกกลุมปลูกขางโพดหวาน มีการหาความรูจากระบบอินเ ตอรแเน็ต และ
นํามาทดลองใชและปรับปรุงใหดีขึ้น  ทําใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธแอันดีในกลุมตางๆ 

 3. ผลงานและรางวัลสําคัญที่สรางความภาคภูมิใจแกประชาชน ไดแก กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตที่ดีเดนระดับจังหวัด สระแกว ปี พ .ศ.2543 
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับตําบล  พ.ศ. 2549 สาขาการพัฒนาสังคมหมูบานโครงการแกไขปใญหาความยากจน กขคจ. ดีเดนระดับภาค และระดับ
จังหวัด หมูบานดําเนินงานโครงการแกไขปใญหาความยากจน ดีเดนระดับจังหวัดสระแกว ปี 2549  กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตดีเดน ระดับประเทศ                  
ปี 2556 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนระดับจังหวัด ปี 2556 หมูบานจัดการสุขภาพดีเดนระดับอําเภอวังสมบูรณแ  ปี 2557 และรางวัลผูใหญบานดีเดน
ระดับจังหวัดสระแกว ปี 2558 ดังขอความคัดสรรดังนี้ 

“พอทํามาไดซักพักแลวมันสําเร็จปูากับผูใหญ ก็เดินสายรับโล รับประกาศ ไปรับที่กรุงเทพดวยนะจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขึ้นลิฟทแไป
ชั้น 10 กวายืนขาสั่นดิ๊ก ๆ กลัวไมเคยขึ้นลิฟทแสมัยกอน” 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเรื่องการสรางความเขมแข็งชุมชน : วิธีการสรางทฤษฎีจากขอมูลบานคลองรวม หมูที่ 5 ตําบลวังสมบูรณแ อําเภอวังสมบูรณแ 
จังหวัดสระแกว ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ลักษณะความเขมแข็งของชุมชน เกิดจากความเดือนรอนของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นปใญหารวมชองชุมชนซ่ึงเป็นผลใหเกิดการรวมกลุมกันเพื่อ
แกไขปใญหานั้น (สถาบันเพื่อการสรางความเขมแข็งใหชุมชน (2552) ชุมชนเขมแข็ง เป็นชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปใญหาของตนเองระดับ
หนึ่ง  ปใจจัยที่ทําใหชุมชนบานคลองรวมมีความเขมแข็งไดแก การมีปฏิสัมพันธแของคนในชุมชน ที่ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน บริหารจัดการที่ดี การ
เรียนรู การพัฒนา ภาวะผูนําที่ดี และมีเปูาหมายรวมกัน ในความสําเร็จและประโยชนแที่แทจริงจากงานที่เกิดขึ้น ซ่ึงบานคลองรวม เกิดจาการรวมกลุมกัน
จากกลุมสัจจะออมทรัพยแ และไดพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน จากเงินทุน 1,450 บาท ปใจจุบัน มีเงินทุนมากวา 13 ลานบาท สอดคลองกับการวิจัย
ของกฤตยาวดี เกตุวงศาและคณะ (2555) กลาววา ความเขมแข็งของชุมชนดานสังคม ประกอบดวย 1) การพึงพาตนเอง มีวิสัยทัศนแ ของชุมชน  3 ) 
กระบวนการเรียนรู และ 4) ความสัมพันธแทางสังคม 

 
ข๎อเสนอแนะและการน าไปใช ๎

1. ผูนําชุมชนและแกนนาํชุมชนมีบทบาทสําคัญ ตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จึงควรมี การศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพเฉพาะ
ในการสงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน ตอไป 

2. รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปใญญาเป็นฐาน ในหมูบานคลองรวมเป็น รูปแบบหนึ่งที่สามารถนําพาชุมชนไปสู
ความเขมได ควรมีการวจิัยเพือ่หาประสิทธิภาพของ รูปแบบหรือพัฒนารูปแบบอื่น ๆ ที่ทาํใหชุมชนมีความ เขมแข็งตอไป 

 3. การศึกษาปใจจยัที่มีผลตอความเขมแข็งตอชุมชนควรศึกษาวิจยั เร่ือง ปใจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน เพื่อจะไดคําตอบวา 
มีปใจจัย ใดบางมีผลตอความเขมแข็งของชุมชนทางตรงและทางออมตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีดวยความอนุเคราะหแจาก ผูใหญดรุณี ศิลลา ประธานสถาบันการเงินบานคลองรวม นางแวน โฉมฉาย “ปูา
แวน” กรรมการและเลขานุการและคณะกรรมการหมูบาน ประธานกลุมตาง ๆ ที่ไดใหขอมูล ประสบการณแและแนวความคิดตอผูวิจัยอยางเปิดเผยทุก
แงมุมซ่ึงเป็นประโยชนแ ในการเก็บรวมรวบขอมูล ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณอาจารแ ดร.ประวิทยแ ทองไทย อาจารยแผูใหความรูและสรางมุมมองใหมในงานวิจัยเชิงคุณภาพในการใหคําแนะนําในการ
ดําเนินงานวิจัย ทําใหการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณแยิ่งขึ้น  
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การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดล๎อมในการสอนนิเวศวิทยาส าหรับสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
The Infusion of Environmental ethic in teaching ecology for Environmental Education 
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บทคัดยํอ 
 การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู  ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิ่งแวดลอมกอนและหลังเรียน กลุมตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 117 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักนิเวศวิทยาสําหรับพื้นฐานสิ่งแวดลอม
ศึกษา เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย  ไดแก เอกสารคําสอน แบบทดสอบความรู  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่ งแวดลอม 
ผลการศึกษาพบวา การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษามีผลทําใหนิสิตมีความรู ทัศนคติ และจริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอมสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : นิเวศวิทยา, ความรู,ทัศนคติ,จริยธรรมสิ่งแวดลอม 
 
Abstract 
 The infusion of environmental ethic in teaching ecology for environmental education aimed to study and compare 
knowledge, attitudes and ethics on the environment before and after learning. The sample were 117 undergraduate  students of 
first year in environmental education of Environment and resource studies Mahasarakham University being selected by purposive 
sampling. students enrolled in the core course in ecology for environmental education. Research tools included a teaching 
document knowledge, Knowledge test, attitudes test and environmental ethics test. The study found that the Infusion of 
environmental ethic in teaching ecology for environmental education effected to students have knowledge, attitudes and  
environmental ethics higher than before the leaning statistically significant at the .05 
 
Keywords : Ecology, Knowledge, Attitude, Environment ethics 
 
บทน า 
 ในสภาพปใจจุบัน ปใญหาสิ่งแวดลอมเป็นปใญหาที่กระทบความเป็นอยูของทั้งคน สัตวแและพืช การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมี
สาเหตุการเกิดมาจากมนุษยแใชสอบทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง และสรางของเสียสูธรรมชาติ โดยไมคํานึงถึงความเส่ือมโทรมของธรรมชาติที่จะตามมา ทําให
ทายที่สุดปใญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจึงยากแกการแกไข ปใญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นลวนแลวแตเกิดจากการกระทําของมนุษยแ กลาวคือ เพราะมนุษยแ ขาด
จริยธรรมสิ่งแวดลอม การจะทําใหปใญหาสิ่งแวดลอมถูกแกไขอยางยั่งยืนจําเป็นตองมีการปลูกฝใงดวยกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนดวย
การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอม (ประยูร วงศแจันทรา, 2552 : 77) 
 การสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คือ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสรางการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร  ครูมีความใกลชิดกับ
นักเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน นักเรียนรูสึกไดวาครูใหความรักความหวงใย เป็นที่ปรึกษาที่ดี แนะนําในสิ่งที่ถูกตอง ใหขวัญกําลังใจ กระทําตน
เป็นแบบอยางที่ดี  ครูวางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพของครู มีการอบรมส่ังสอนอยางถูกวิธี โดยมุงเนนวิธีสอนตามแนวทางของนักจิตวิทยา
มานุษยนิยม (Humanistic Psychology) ไดแก เนนผูเรียนเป็นสําคัญ เนนความสําคัญของกระบวนการ (Process) ของการเรียนรู บรรยากาศการเรียน
การสอนอบอุน สงเสริมใหนักเรียนอยากรูอยากเรียน สรางกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูควรมีกิจกรรมใชสื่อ และ อุปกรณแ ที่หลากหลาย                   
ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ไมควรวัดเฉพาะความรูควรมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย                   
(ชัชชญา พีระธรณิศรแ, 2552 : 74-77) ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนนอกจากจะไดองคแความรูแลว ยังสรางจริยธรรมที่ดีงามตอเรื่องนั้นๆไปพรอมๆกัน 

สิ่งแวดลอมศึกษา เป็นศาสตรแแขนงหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการเรียนนิเวศวิทยา เพื่อใหเขาถึงพื้นฐานของระบบนิเวศ และ การศึกษา
นิเวศวิทยา (ecology) เป็นศาสตรแแขนงหนึ่งวาดวยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหลงอาศัย รวมถึง การศึกษาดานความสัมพันธแระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู ความสัมพันธแทั้งสองลักษณะนี้ เช่ือมโยงเกี่ยวของกัน และเกิดขึ้นพรอมๆกันตองพึ่งพาอาศัยกันและกันไมสามารถอยูไดเพียงลําพังโดยไม
เกี่ยวของกับองคแประกอบตางๆ ความสัมพันธแภายในระบบนิเวศนั้น  มีความสมดุลอยูแลวโดยธรรมชาติ ยกเวนวาจะมีสิ่งใดมารบกวนระบบทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆขึ้น แตก็มีการปรับตัวมาเหมือนเดิมไดใหมยกเวนกรณีที่สิ่งที่มารบกวนนั้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง  ระบบนั้นก็จะถูก
                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ ประจําสาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : prayoon_nam@yahoo.co.th 
2 อาจารยแ ประจําวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม E-mail : kuantean@smnc.ac.th   
3 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : Realsaki@hotmail.com 
4 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : Realsaki@hotmail.com 
5 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : Realsaki@hotmail.com 
6 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : Realsaki@hotmail.com 
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ทําลายลงได(ภิญโญ พานิชพันธแ และคณะ, 2559 : เว็บไซตแ) ดังนั้น การสรางนิสิตอันพึงประสงคแนั้น จําเป็นตองสรางนิสิตที่มีองคแความรู เป็นคนดี และมี
จริยธรรมสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อใหกระบวนการเรียนรูเป็นรูปแบบบูรณาการ สรางการเรียนรูแบบยั่งยืนสามารถนําไปถายทอดไดอยางสมบูรณแ ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาในเรื่องการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อใหผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโ ยชนแแกการ
จัดการเรียนการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการสอดแทรกจรยิธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิง่แวดลอมศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 การสอนคุณธรรมจริยธรรม เป็นความตองการที่คนรุนหนึ่งจะชี้นําอีกรุนหนึ่ง โดยผูสอนมีความเชื่อวา ประสบการณของตนอาจสรางความ
เขาใจเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม หรือ ความดีความถูกตองความเหมาะสม อยางถองแทในระดับหนึ่งและตองการใหเยาวชนเชื่อ ดีและเหมาะสมกับเยาวชน 
การยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม ทําใหมนุษยแมีความสุขความสวยและความงาม โดยที่ความสุขนั้นควรเป็นความสุขแบบเรียบงายและยั่งยืน (จําเริญรัตนแ 
เจือจันทร, 2548 : 99) ปใญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นลวนแลวแตเกิดจากการกระทําของมนุษยแ กลาวคือ เพราะมนุษยแขาดจริยธรรมสิ่งแวดลอม การจะทําให
ปใญหาสิ่งแวดลอมถูกแกไขอยางยั่งยืนจําเป็นตองมีการปลูกฝใงดวยกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนดวยการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอม 
(ประยูร วงศแจันทรา, 2552 : 77) 
 ความรู คือ ความคิดของแตละบุคคลที่ผานกระบวนการคิดวิเคราะหแและสังเคราะหแจนเกิดความเขาใจ และนําไปใชประโยชนแในการสรุปและ
ตัดสินใจในสถานการณแตางๆ จนไดรับการยอมรับโดยคนกลุมใดกลุมหนึ่งของสังคม (กีรติ ยศยิ่งยง, 2549 : 4) ความรูคือความคิดของแตละบุคคลที่ผาน
กระบวนการคิดวิเคราะหแและสังเคราะหแจนเกิดความเขาใจ และนําไปใชประโยชนแในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณแตางๆ จนไดรับการยอมรับโดยคน
กลุมใดกลุมหนึ่งของสังคม ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดในกระบวนการของการเกิดความรู ความรูเป็นพฤติกรรมขางตนซ่ึงผูเรียนรู เพียงแตจําแนกไดอาจ
โดยการฝึก หรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูขั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมายขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร าง และวิธีการ
แกปใญหา(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2550 : 18) 
 ทัศนคติ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรูเชนกัน แตการเรียนรูนั้นจะสัมพันธแกับ หลักเกณฑแตางๆทางสังคม ประกอบกับการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองรวมอยูดวย นอกจากนี้ยัง ตองการศึกษาวามีความขัดแยงกับขอมูลที่ไดรับ ทัศนคติเดิมของบุคคลมีผลทําใหทัศนคติเปลี่ยน หรือไม
เปลี่ยน และเปลี่ยนไปในทิศทางใด (Cherif and Sherif, 1967 : 155) ทัศนคติ เป็นเรื่องของอารมณแ ความรูสึก การตอบสนอง ทัศนคติ เป็นสภาวะกอนที่
จะมีพฤติกรรม โตตอบตอเหตุการณแตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะหรือจะเรียกวาเป็นสภาวะพรอมที่จะมีพฤติกรรมจริง จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา 
แตไมไดหมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ เป็นตัวแปรแฝงที่นํา ไปสูความสอดคลอง ระหวางพฤติกรรมกับความรูสึกนึกคิดไมวาจะเป็นใน
รูปแบบการแสดงออก โดยวาจาหรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่ตองเผชิญหรือหลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจู งใจที่จะทํา 
ใหบุคคลประเมินเลือกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงหมายถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2527: 79) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา เป็นกระบวนการสรางความรู ทัศนคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดลอม สําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 117 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักนิเวศวิทยาสําหรับพื้นฐานสิ่งแวดลอมศึกษา ใชระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาแผนการสอนสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษาและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ดังนี้  
  1.1 แผนการสอน เนื้อหาสาระแบงออกเป็น 10 หนวยการเรียนรู ไดแก ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศปุาเบญจพรรณ ระบบนิเวศน้ํา
กรอย ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศปุาสน ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศปุาพร ุระบบนิเวศปุาเต็งรัง ระบบนิเวศน้ําตก และระบบนิเวศปุาดงดิบ โดยมี
การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมดานตางๆ (ดังตารางที่ 1) 
  1.2 จริยธรรมที่สอดแทรกการสอนมี 7 ดาน ไดแก ความกตัญโูกตเวทีตอสิ่งแวดลอม การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ความละอายและ
เกรงกลัวตอสิ่งไมดี การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม ความเมตตากรุณาตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการ
ไมเห็นแกตัว 
  1.3 กระบวนการในการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษาแบงออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นนํา ขั้นการสอน และขั้นสรุปและประเมินผล 
 ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลการทดลองใชการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยา ซ่ึงผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการ
ถายทอด และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 เครื่องมือในการถายทอด 
   1) เอกสารคําสอนการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 10 หนวยการเรียนรู ซ่ึงผานการหา
คุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวม
อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.54)  
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  2) แผนการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 10 แผน ซ่ึงผานการหาคุณภาพ
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.33)  
 2.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก 
  1) แบบทดสอบความรู มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด แบงออกเป็น 10 ดาน แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ เนื้อหาคําถาม
ประกอบดวย ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศปุาเบญจพรรณ ระบบนิเวศน้ํากรอย ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศปุาสน ระบบนิเวศปุาชายเลน ระบบ
นิเวศปุา ระบบนิเวศปุาเต็งรัง ระบบนิเวศน้ําตก และระบบนิเวศปุาดงดิบพบวา คาความยากงายของแทบทดสอบความรู จํานวน 50 ขอ ทุกขอมีคาความ
ยากงายในระดับที่ใชได คือ ตั้งแต 0.4333-0.7667 และคาอํานาจจําแนกรายขอ พบวา คําถามทุกขอมีคาอํานาจจําแนกรายขอในระดับที่ใชได คือ มีคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.205-0.478 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบความรู พบวา มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.774 แสดงวาแบบทดสอบ
ความรูทุกขอเป็นไปตามที่คายอมรับไดโดยมีคามากกวา 0.70 ขึ้นไป 
  2) แบบวัดทัศนคติ มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด เป็นแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) เป็นแบบกําหนดคําตอบ แบงเป็น 3 
ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ และไมเห็นดวย จํานวน 50 ขอ ผลการนําแบบวัดทัศนคติไปทดลองใช (Try Out) พบวา คําถามทุกขอมีคาอํานาจจําแนกราย
ขอในระดับที่ใชได คือ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.233-0.683 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัดทัศนคติ พบวา มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.854 
แสดงวาแบบวัดทัศนคติทุกขอเป็นไปตามที่คายอมรับได 
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดลอม แบงออกเป็น 10 ดาน โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ 
1, 2, 3, และ 4 (1.เพื่อตนเอง, 2.เพื่อญาติมิตรพวกพอง, 3.เพื่อสังคม, และ 4.เพื่อความถูกตองดีงาม) จํานวน 50 ขอ ซ่ึงมุงเนนการวัดระดับจริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอม นําไปหาคุณภาพ พบวา IOC คือ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.237-0.602 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดลอม พบวา 
มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.770 แสดงวาแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดลอม ทุกขอเป็นไปตามที่คายอมรับได 
 ระยะที่3 การใชกระบวนการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา โดยทําการทดลองกับนิสิตชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนวิชาหลักนิเวศวิทยาสําหรับพื้นฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 117 คน โดยแบงออกเป็น 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นนํา เป็นการเตรียมการกอนการเรียน ผูสอนทําการแนะรายวิชาและชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในรายวิชา สราง
ความคุนเคยกับผูเรียน สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแระหวางผูเรียนและผูสอน เพื่อใหปรับตัวเขาหากัน และเปิดโอกาสในการแ สดงความ
คิดเห็นและบอกถึงความตองการในการเรียนของผูเรียน  
  ขั้นที่ 2 ขั้นการสอน ในขั้นนี้เป็นการดําเนินการสอนตามแผนการสอน โดยแบงออกเป็น 4 ขั้นตอนยอย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ขั้นบรรยายเนื้อหาสาระ เป็นการบรรยายเนื้อหาสาระตามเอกสารคําสอน ประกอบกับการยกตัวอยางเป็นกรณีศึกษา เนนการ
สรางความรูความเขาใจในเนื้อหาของนิเวศวิทยา องคแประกอบของระบบนิเวศ สถานการณแหรือเหตุการณแสําคัญที่จะเป็นสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ในเนื้อหาสาระที่กําลังบรรยาย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในหองเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูรวมกันและการใชสื่อประกอบการ
บรรยาย 
    2) ขั้นชี้คุณและโทษ ผูสอนใชสารคดี ขาว และภาพยนตรแ ที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศเป็นสถานการณแจําลอง จากนั้นผูสอนชี้นํา
สถานการณแดังกลาวและใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหแสังเคราะหแถึงเหตุและผล เพื่อชี้ใหเห็นถึงประโยชนแและโทษที่มีผลกระทบมนุษยแและสิ่ งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
   3) ขั้นยกตัวอยางประกอบ ผูสอนยกตัวอยางเหตุการณแ ขาวสาร หรือกรณีตัวอยางที่เกิดผลกระทบแกระบบนิเวศ และการ
ยกตัวอยางเปรียบเทียบ จากนั้นรวมกันสังเคราะหแโดยใชพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปใญหาอยาง
ยั่งยืนและรวมกันสรุปผลการเรียนรู 
   4) ขั้นอภิปราย แบงกลุมออกเป็น 10 กลุม จากนั้นใหแตละกลุมระดมความคิดในการสรุปองคแความรู และสรุปแนวคิดดาน
จริยธรรม จากนั้นเป็นการอภิปรายกลุมในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันและสรางจริยธรรมสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียน 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล การสรุปและประเมินผลเป็นกระบวนการในการวัดโดยใชเครื่องมือวัดและประเมินผล ไดแก แบบทดสอบ
ความรู แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดลอม และการสรุปผลกอนและหลังการเรียน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูกอนและหลังเรียน พบวา กอนเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมเทากับ 9.74 อยูในระดับนอย และหลังเรียน
มีความรูโดยรวมเทากับ 17.50 อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความรูกอนและหลังเรียน พบวา นิสิตมีความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติกอนและหลังเรียน พบวา กอนเรียนนิสิตมีทัศนคติโดยรวมเทากับ 2.45 อยูในระดับเห็นดวย หลัง
เรียนนิสิตมีทัศนคติโดยรวมเทากับ 2.84 อยูในระดับเห็นดวย เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติกอนและหลังเรียน พบวานิสิตมีทัศนคติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดลอม พบวา กอนเรียนนิสิตมีจริยธรรมโดยรวมเทากับ 2.59 อยูในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพอง 
และหลังเรียน นิสิตมีจริยธรรมโดยรวมเทากับ 3.31 อยูในระดับเพื่อสังคม เมื่อเปรียบเทียบจริยธรรมกอนและหลังเรียนพบวา นิสิตมีจริยธรรมหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 
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สรุปและอภปิรายผล 
 1. การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูกอนและหลังเรียน 
พบวา กอนเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมเทากับ 9.74 อยูในระดับนอย และหลังเรียนมีความรูโดยรวมเทากับ 17.50 อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความรู
กอนและหลังเรียน พบวา นิสิตมีความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ที่เป็นเชนนี้เนื่องจาก การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับ
สิ่งแวดลอมศึกษา เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาองคแความรูควบคูกับการสรางจริยธรรม และกระบวนการคิดวิเคราะหแแบบรวมกลุม  ทั้งนี้
เป็นไปตามแนวคิดของของกีรติ ยศยิ่งยง (2549 : 4) กลาวไววา ความรูคือความคิดของแตละบุคคลที่ผานกระบวนการคิดวิเคราะหแและสังเคราะหแจนเกิด
ความเขาใจ และนําไปใชประโยชนแในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณแตางๆ จนไดรับการยอมรับโดยคนกลุมใดกลุมหนึ่งของสังคม ซ่ึงมีความเชื่อมโยง
กับแนวคิดในกระบวนการของการเกิดความรู และแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2550 : 18) กลาววา ความรูเป็นพฤติกรรมขางตนซ่ึงผูเรียนรู เพียงแต
จําแนกไดอาจโดยการฝึก หรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูขั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมายขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสราง 
และวิธีการแกปใญหา ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของประยูร วงศแจันทรา (2552 : 78) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดย
การสอดแทรกจริยธรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยการสอดแทรกจริยธรรม ทําใหนิสิตมี
ความรูอยูในระดับสูง จึงสามารถนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับปริญญาตรีได โดยสรุป การสอดแทรกจริยธรรม
สิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลทําใหระดับความรูของนิสิตสูงขึ้นหลังมากกวากอนการเรียน และสามารถนําไปใชเพื่อสราง
องคแความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณแ ดิษริยะกุล และคณะ(2550 : 50) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เร่ือง การอนุรักษแสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับดิน น้ํา อากาศ และขยะมูลฝอยในทองถิ่นของตนเอง 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสามารถวิเคราะหแสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปใญหาที่เกิดกับ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีเหตุผล 
 2. การเปรียบเทียบทัศนคติกอนและหลังเรียนแบบการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา พบวา 
กอนเรียนนิสิตมีทัศนคติโดยรวมเทากับ 2.45 อยูในระดับเห็นดวย หลังเรียนนิสิตมีทัศนคติโดยรวมเทากับ 2.84 อยูในระดับเห็นดวย เมื่อเปรียบเทียบ
ทัศนคติกอนและหลังเรียน พบวานิสิตมีทัศนคติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงถึงการพัฒนาการของระดับทัศนคติ ของนิสิตที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจาก
แผนการสอนที่เนนใหนิสิตเกิดกระบวนการรวมกลุม และคิดวิเคราะหแรวมกันเพื่อหาขอสรุปของคําตอบ สอดคลองกับแนวคิดของ  เชอรีฟ และเชอรีฟ 
(Cherif and Sherif, 1967 : 155) กลาววา ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูเชนกัน แตการเรียนรูนั้นจะสัมพันธแกับ หลักเกณฑแตางๆทางสังคม ประกอบกับการ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองรวมอยูดวย นอกจากนี้ยัง ตองการศึกษาวามีความขัดแยงกับขอมูลที่ไดรับ ทัศนคติเดิมของบุคคลมีผลทําใหทัศนคติเปลี่ยน 
หรือไมเปลี่ยน และเปลี่ยนไปในทิศทางใด เมื่อวิเคราะหแพบวามีความสอดคลองในเชิงกระบวนการสรางส่ิงเราที่ทําใหเกิดทัศนคติ และสอดคลองกับแนวคิด
ของฑิตยา สุวรรณะชฎ (2527: 79) ทัศนคติ เป็นเรื่องของอารมณแ ความรูสึก การตอบสนอง ทัศนคติ เป็นสภาวะกอนที่จะมีพฤติกรรม โตตอบตอ
เหตุการณแตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะหรือจะเรียกวาเป็นสภาวะพรอมที่จะมีพฤติกรรมจริง จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา แตไมไดหมายความวาจะไม
มีการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ เป็นตัวแปรแฝงที่นํา ไปสูความสอดคลอง ระหวางพฤติกรรมกับความรูสึกนึกคิดไมวาจะเป็นในรูปแบบการแสดงออก โดยวาจา
หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่ตองเผชิญหรือหลีกเล่ียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจที่จะทํา ใหบุคคลประเมินเลือกตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซ่ึงหมายถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย และยังมีผลสอดคลองกับงานวิจัยของนริศรแพงศแ ชํานาญบริรักษแ (2554 : 17) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองการไดรับขอมูลขาวสารดานการอนุรักษแปุาไม เพื่อศึกษาทัศนคติ ความเชื่อของราษฎรที่มีตอปุาไมและปใญหาการอนุรักษแปุาไมของราษฎร พบวา หลัง
การจัดกิจกรรม กลุมตัวอยางมีทัศนคติหลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การสอดแทรกจริยธรรม
สิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลทําใหนิสิตมีทัศนคติที่ดีตอระบบนิเวศขึ้นไดและยังสอดคลองกับงานวิจัยข องวรรณศักดิ์
พิจิตร บุญเสริม (2558: 210) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยใชกระบวนกวีสีเขียว (Green Poem) สําหรับนิสิตปริญญาตรีสาขา
สิ่งแวดลอมศึกษา ผลการวิจัย พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีทัศนคติตอการอนุรักษแสิ่งแวดลอมกอนการพัฒนากิจกรรม กวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษแสิ่งแวดลอม
อยูในระดับเห็นดวย และหลังการพัฒนากิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษแสิ่งแวดลอม ผูเขารวมกิจกร รมมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง จาก
การศึกษาครั้งนี้พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีทัศนคติ โดยรวมตอการอนุรักษแสิ่งแวดลอมหลังกิจกรรมมากกวากอนกิจกรรม   
 3. การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา นิสิตมีจริยธรรมกอนเรียนมี จริยธรรมโดยรวมเทากับ 
2.59 อยูในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพอง และหลังเรียน นิสิตมีจริยธรรมโดยรวมเทากับ 3.31 อยูในระดับเพื่อสังคม เมื่อเปรียบเทียบจริยธรรมกอนและหลัง
เรียนพบวา นิสิตมีจริยธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงผลที่ปรากฏแสดงแนวโนมที่สูงขึ้นของระดั บจริยธรรมของนิสิต การสอดแทรกจริยธรรม
สิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษาได ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ ประยูร วงศแจันทรา (2552 : 77) การจะทําใหปใญหา
สิ่งแวดลอมถูกแกไขอยางยั่งยืนจําเป็นตองมีการปลูกฝใงดวยกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนดวยการสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอม และ
จําเริญรัตนแ เจือจันทร (2548 : 99) กลาววา การสอนคุณธรรมจริยธรรม ผูสอนมีความเชื่อวา ประสบการณของตนอาจสรางความเขาใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม หรือ ความดีความถูกตองความเหมาะสม อยางถองแทในระดับหนึ่งและตองการใหเยาวชนเชื่อ ดีและเหมาะสมกับเยาวชน ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลองชัย อินทขีณี และคณะ (2559 : 177-190) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมดานการมีวินัย ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบวา หลังการทดลองใชรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น นักเรียนกลุมทดลอง มีความรูเรื่องวินัย มีเจตคติตอการมี
วินัย มีการเลียนแบบผูปกครอง ในการมีวินัย มีการเลียนแบบสื่อ ในการมีวินัย และมีการเลียนแบบเพื่อน ในการมีวินัย เพิ่มขึ้นจากกอนการใชรูปแบบการ
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พัฒนาจริยธรรมการมีวินัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งการทดสอบโดยรวม (Multivariate test) และการทดสอบทีละตัวแปร (Univariate 
test) โดยสรุป การสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลทําใหนิสิตมีจริยธรรมสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของประยูร วงศแจันทรา (2551: 93) ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยการสอดแทรก
จริยธรรม สําหรับนิสิตปริญญาตรีเพื่อศึกษาความรูส่ิงแวดลอมและจริยธรรมสิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่สอดแทรกจริยธรรม
ของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา นิสิตกลุมทดลองมีความรูส่ิงแวดลอมคิดเป็นรอยละ 69.00 ของคะแนนเต็มสวนนิสิตกลุมควบคุมมีความรูสิ่งแวดลอมคิด
เป็นรอยละ 60.75 ของคะแนนเต็ม และนิสิตกลุมทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดลอม อยูในจริยธรรมระดับ 4 จริยธรรมเพื่อความถูกตองดีงาม สว นนิสิตกลุม
ควบคุมมีจริยธรรมสิ่งแวดลอมอยูในจริยธรรม ระดับ 3 จริยธรรมเพื่อสังคม นิสิตกลุมทดลองมีจริยธรรมสิ่งแวดลอมโดยรวมและเป็นรายเร่ืองทั้ง 4 เรื่องคือ 
ปุาไม แหลงน้ํา ขยะ และโลกรอน มากกวากลุมควบคุม (p< .05) 
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ตารางที่ 1 การสอดแทรกจรยิธรรมสิ่งแวดลอมในการสอนนิเวศวิทยาสาํหรับสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

หนํวยการเรียนรู ๎ การแทรกจรยิธรรมสิง่แวดล๎อม 
1.ระบบนิเวศทางทะเล  การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม  
2. ระบบนิเวศปุาเบญจพรรณ  ความกตัญโูกตเวทีตอสิ่งแวดลอม, ความละอายและเกรงกลัวตอสิ่งไมดี 
3. ระบบนิเวศน้ํากรอย  การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม, ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
4. ระบบนิเวศน้ําจืด  ความเมตตากรุณาตอสิ่งแวดลอม, ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
5. ระบบนิเวศปุาสน  ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม, การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6. ระบบนิเวศปุาชายเลน  ความเมตตากรุณาตอสิ่งแวดลอม, ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

7. ระบบนิเวศปุาพรุ  การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม, การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
8. ระบบนิเวศปุาเต็งรัง  ความละอายและเกรงกลัวตอสิ่งไมดี, การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
9. ระบบนิเวศน้ําตก ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม, การเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
10. ระบบนิเวศปุาดงดิบ การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และการไมเห็นแกตัว 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน  
 

 
ด๎าน 

กํอนการจัดกิจกรรม  หลังการจัดกิจกรรม   
df 

 
t 

 
P   S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

ความรู 9.75 3.17 นอย 17.50 1.34 มาก 116 -12.33 .000* 

ทัศนคติ 2.459 0.303 เห็นดวย 2.844 0.178 
เห็น
ดวย 116 -5.16 .001* 

จริยธรรม
สิ่งแวดลอม 2.59 0.50 

เพื่อญาติมิตร
พวกพอง 

2.59 0.50 
เพื่อ

สังคม 
 

116 -5.76 .000* 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎แบบ SSCS เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑   
เร่ืองพ้ืนที่ผิวและปริมาตรส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON USING OF SSCS MODEL TO PROMOTE THE ABILITY TO 
SOLVE MATHEMATICAL PROBLEMS IN SURFACE AREA AND CAPACITANCE FOR THE MATHAYOMSUKSA III 

 
ณัฐชยา  นาควิสุทธิ์1 สายฝน  วิบูลรังสรรค๑2 

Natchaya  Nakvisoot,  Saifon  Vibulrangson 
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้  ซ่ึงมีจุดมุงหมาย  คือ  1)เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  2)เพื่อศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  เพื่อ
สงเสรมิความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 
SSCS กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ จํานวน  31  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  โดยมีแบบแผนการวิจัยคือแบบ  One – group  
Pretest – Posttest  Design  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบปลายเปิด สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย (  ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมถึงคา  t-test  Dependent  และ  t-test one Samples  และใชการวิเคราะหแเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหแเนื้อหา  

จากผลการศึกษาคนควา  พบวา 1) ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 79.63/84.44 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่ตั้งไวคือ 75/75 2) นักเรียนที่เรียนดวย
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวากวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ระดับ .01  และ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  โดยรวมเป็นที่นาพอใจ 

 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS,  ความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
 

Abstrect 
The independent study purposes were: 1) to creat the instructional package on using of sscs model to promote the 

ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III students. 2) to trial the 
instructionalpackage on using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and 
capacitance for the mathayomsuksa III students. 3) to study student’s satification toword learning by using the instructional 
package on using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance for the 
mathayomsuksa III students. The sample group in this studying was purposesive sampling by 31 students. The research design is 
One Group Pretest – Posttest Design. The research instruments compose the instructional package, vability to solve mathematical 
problems and questionnaire satification. The statistics for data analysis are average value ( ), standard deviation (S.D.), t-test 
dependent and t-test one sample. 
 The results of the study revealed that:  1. The instructional package on using of sscs model to promote the ability to 
solve mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III students had the efficiency (E1/E2) at 
79.63/84.44 which follow the standard criterion 75/75. 2. The students who had studied with the instructional package on using 
of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III 
students had after learning achievement higher than before learning at the statistical significant .01 and learning achievement 
after was higher than criterion 75 percent at the statistical significant .01 3. The students had highly satisfied learning by using the 
instructional package on using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and 
capacitance for the mathayomsuksa III students in the overall were satisfactory. 
 

Keywords  :  Instructional Package, SSCS Model, ability To Solve Mathematical  Problems. 
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บทน า 
 แมวาวิชาคณิตศาสตรแจะเป็นวิชาที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นอยางยิ่งตอมนุษยแ   แตในสภาพการจัดการเรียนการสอนในปใจจุบันพบวา            
ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากคาสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ใน 2 ปีที่ผานมา พบวา วิชา
คณิตศาสตรแของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2557 และประจําปีการศึกษา 2558  มีคะแนนเฉลี่ย 29.65 และคะแนนเฉลี่ย 32.40 
ตามลําดับจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยไมถึง 50 คะแนน โดยเฉพาะปีการศึกษา 2558  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
32.54 และในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.33 และโดยทั้งสามระดับมีคาเฉลี่ยไมถึง 50 คะแนนดวยเชนกัน  
สําหรับโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ก็มีปใญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรแดวยเชนกัน  ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 27.86 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 50 และยังต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในทุกที่กลาวมา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558)  ซ่ึงจากที่
กลาวมาจะพบวาผลการสอบวิชาคณิตศาสตรแอยูในระดับต่ํามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนประสบปใญหาในการเรียนคณิตศาสตรแและปใญหาที่พบมาก
เร่ืองหนึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ โดยนักเรียนไมสามารถแสดงแนวคิดหรือวิธีการแกปใญหาได (กองสิน ออนวาด, 
2550 ; อรชร ภูบุญเติม, 2550) และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยูต่ํากวาเกณฑแมาก 
โดยเฉพาะเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร จากการสังเกตการทําแบบฝึกหัดของนักเรียน พบปใญหา คือนักเรียนโดยสวนมากไมเขาใจ เนื้อหา และไมสามารถ
แกปใญหาได  ผูสอนใชวิธีการสอนเนื้อหาโดยการอธิบายและการเขียนบนกระดานดํา พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมผานเกณฑแ  ดังที่  สิริพร 
ทิพยแคง, 2544, หนา 4 ไดกลาวไววา “นักการศึกษาคณิตศาสตรแตางยอมรับวา การแกปใญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตรแ  นักเรียนตองอาศัยความคิดรวบ
ยอด ทักษะการคิดคํานวณ หลักการ กฎและสูตรตางๆ นําไปใชแกปใญหา โดยเฉพาะทักษะในการแกปใญหามีความสําคัญตอชีวิตและสามารถสรางให
เกิดขึ้นได  ซ่ึงการสอนนักเรียนใหรูจักแกปใญหาจะชวยสงเสริมใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล  มีขั้นตอน  มีระเบียบแบบแผน และรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง” 
ดังนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตรแควรใหความสําคัญกับกระบวนการแกปใญหาซ่ึงนับเป็นทักษะและกระบวนการหนึ่งตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ยังพบขอมูลจากหลายๆ  หนวยงานที่มีปใญหามากในเรื่องการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ นักเรียน
บกพรองในการอานและทําความเขาใจโจทยแปใญหา  ไมสามารถแปลความหมายของโจทยแ ระบุสิ่งที่โจทยแตองการทราบไมได บอกสิ่งที่โจทยแกําหนดไม
ถูกตอง ขาดความเขาใจในกระบวนการหรือวิธีการแกโจทยแปใญหา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, 2555, หนา 177)   
 จากขางตนที่กลาวมาจะเห็นไดวานักเรียนมีปใญหาในดานความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  นักเรียนขาดความเขาใจใน
กระบวนการหรือวิธีการแกโจทยแปใญหาและไมสามารถแสดงแนวคิดหรือวิธีการแกปใญหาได   ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหแและการใหเหตุผล  
ดังนั้นในการจะพัฒนาความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแจึงควรจะจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการใหนักเรียนไดฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและใหเหตุผล
ในการทํากิจกรรมดวย ซ่ึงแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชได  คือ การสอนการแกปใญหาคณิตศาสตรแโดยใชชุดกิจกรรม ซ่ึงชุดกิจกรรมไดรับการยอมรับวา
เป็นสื่อการเรียนรูที่ครูเป็นผูจัดประสบการณแการเรียนรูใหผูเรียน โดยประกอบดวยวัสดุอุปกรณแ หลายๆ อยางที่ชวยในการเรียนรู โดยผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองอยางอิสระและตามความสนใจ มีความเชื่อมั่นสามารถประเมินผลตนเองไดและใชวิธีการสอนที่เนนทักษะการแกปใญหา  ซ่ึงในชุดกิจกรรม
จําเป็นตองอาศัยแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการแกปใญหา วิธีการศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS  
(Pizzini, Shaparson & Abell, 1989, pp. 523 – 543  อางอิงใน ชัยวัฒนแ  สุทธิรัตนแ,  2552,  หนา  258-265)  เป็นวิธีสอนอยางหนึ่งที่เนนทักษะการ
แกปใญหาและใหนักเรียนใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลมุงใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผูนําเสนอปใญหาและเป็นผูกระตุนใหนักเรียน
คิดคนควาดวยตนเอง มี 4 ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 Search : S เป็นขั้นตอนการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปใญหา และการแยกประเด็น ของปใญหา 
ขั้นตอนที่ 2 Solve : S เป็นขั้นตอนในการวางแผนและการดําเนินการแกปใญหาดวยวิธีการตางๆ ขั้นตอนที่ 3 Create : C เป็นขั้นของการนําผลที่ไดมาจัด
กระทําเพื่อใหงายตอความเขาใจและเพื่อ สื่อสารกับคนอื่นได และขั้นตอนที่ 4 Share : S เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลและ
วิธีการแกไข ปใญหา จะเห็นไดวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีแนวคิดที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ให
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ และเนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เป็นวิธีสอนที่เนนทักษะการแกปใญหา ซ่ึงการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแจัดเป็นเปูาหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตรแ (ชมนาด  สืบศรี,  2533,  หนา 30)  ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งในการสอนการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงดังนั้นจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใชชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตรแ  เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียน  ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหแปใญหาไดและจะไดนํา 
ผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  
เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.  เพื่อศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เร่ืองพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กอนและหลังโดยใชชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่ผิว
และปริมาตรกับเกณฑแรอยละ 75 

3.  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  
เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.  หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ เอสเอสซีเอส (SSCS) 
 4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
 5.  รูบริคสแ (rubrics) 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  สรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  SSCS  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 1.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
       ก.  ผูใหขอมูลในการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
  1)  ผูเชี่ยวชาญดานหลกัสูตรและการสอน  จํานวน 2 คน     
  2)  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรแ  จํานวน 3 คน 
        ข.  ผูใหขอมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  จาํนวน 3 คน   
2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  จาํนวน 9 คน   
3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  จาํนวน 27 คน   

1.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
        1.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สําหรับผูเชี่ยวชาญ  

2.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS   เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแกอนเรียนและหลังเรียน 
 2.  การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  จังหวัด
เพชรบูรณแ  จํานวน 31 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเป็น 2  ประเภท  ดังนี้ 
1)  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  คือ  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  

เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
2)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่ผิวและ

ปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
2.3  แบบแผนการวิจัยที่ใชทดลองครั้งนี้  คือ  แบบแผนการวิจัย  One Group Pretest – Posttest Design  
3.  ศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ                 

เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  3.1)  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  จังหวัด
เพชรบูรณแ  จํานวน  31  คน   
 3.2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบปลายเปิดที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
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ผลการวิจัย 
 มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังนี้      
           ตอนที่  1  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS   เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็น  ดังนี้  

1.1  ดานความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่
ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา  มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ 4.42  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   

1.2  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่องพื้นที่
ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑแ 75/75  พบวา  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เทากับ 77.78/85.55  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ
มาตรฐานที่กําหนดรอยละ 75/75 
  ตอนที่  2  ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  เพื่อความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา   
2.1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กอนและหลังโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา  
ผลการทดสอบคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.06  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.21  และมีผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.19  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.50  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  
SSCS  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรกับเกณฑแรอยละ 75  พบวา ผลการทดสอบคะแนนหลังเรียน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.19  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.50  คิดเป็นรอยละ  77.98  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑแกับคะแนนสอบหลังเรียน  พบวา  
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ตอนที่  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา  ดานสื่อการเรียนการสอน  ประเด็นตัวหนังสือสวย  อานงาย เขาใจ
งาย  เป็นระเบียบ สะอาด เหมาะสม  อานแลวเขาใจ  มีความถี่มากที่สุด  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ประเด็นมีการสอนที่แปลกใหม มีกิจกรรม
มากมายในการสอน สนุกสนาน ตื่นเตน ตลอดเวลาไมเครียด เรียนแลวมีความสุข และดานประโยชนแที่ไดรับ ประเด็นเขาใจ เนื้อหาในการเรียนดีมาก 
 
สรุปผล 
 1.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร                  
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 79.63/84.44  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่ต้ังไวคือ  75/75   
 2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวากวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยรวมเป็นที่นาพอใจ 
 
อภิปรายผล 

1.  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ 
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบวา ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 ชุด  ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  และผล
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวา มีประสิทธิภาพ เทากับ 79.63/84.44  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 75/75 ทั้งนี้เน่ืองมาจาก
ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมของบัททแส  (Butts,  1974, pp. 85  อางอิงใน มณีรัตนแ พูลทรัพยแ,  2553,  หนา 11)  และวิชัย วงศแใหญ 
(2525, หนา 189-192)  โดยเร่ิมศึกษาหนังสือเรียน วารสาร บทความ เอกสารอื่นๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรแและการพัฒนาชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู แลวดําเนินการสรางชุดกิจกรรม  ซ่ึงประกอบดวยคูมือการใชบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู  แลวตรวจสอบความเหมาะสมขององคแประกอบของชุดกิจกรรม  ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดับมาก และในสวนประสิทธิภาพ เทากับ 79.63/84.44  
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 75/75 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS จากการที่ผูเรียนทําแบบทดสอบยอย
หลังใชชุดกิจกรรมทั้ง 3 ชุด แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย เมื่อนักเรียนหาคําตอบผิดคือจะไมไดคะแนนเลย  สวนคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมทั้งหมด  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ที่วัดความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ของ SSCS ซ่ึงแตละขั้นจะมีการใหคะแนนทุกขั้นตอนตามเกณฑแของการวัดความสามารถนั้นๆ จะพบวาในขั้นที่ 1 ผูเรียนคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปใญหา
และการแยกแยะประเด็นของแกปใญหา และขั้นที่ 2 ผูเรียนวางแผนและการดําเนินการแกปใญหาดวยวิธีการ ตางๆ ผูเรียนจะทําคะแนนในสวนนี้ไดสูงทุก
คนสงผลใหประสิทธิภาพของ E2  สูงกวา  E1   
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  2.  ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  SSCS เพื่อความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบวา  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนทดสอบ                
หลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจากผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ SSCS ซ่ึงมีกระบวนการ
และขั้นตอนในการสงเสริมความสามารถในการแกปใญหา ทําใหนักเรียนสามารถแกปใญหาทางคณิตศาสตรแไดเป็นอยางดี และนักเรียนยังไดรับการฝึกฝน
การแกปใญหาทางคณิตศาสตรแตามกระบวนการโจทยแปใญหา 4 ขั้นตอนในกระบวนการสอนโดยใชรูปแบบ SSCS ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                 
นวลจันทรแ ผมอุดทา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  ที่มีตอความสามารถในการแกปใญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบวาความสามารถในการแกปใญหาโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวาเกณฑแขั้นต่ํารอยละ 50 ที่กําหนดไว และความสามารถในการ
แกปใญหาของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวานักเรียนที่สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ  
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวา การศึกษาความพึงพอใจในการใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแ เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ดาน ดังนี้ 
3.1 ดานสื่อการเรียนการสอน รูปแบบของเลมสวยงาม เรียบรอย เหมาะสมนาเรียนรู เห็นแลวอยากเรียน ตัวหนังสือสวย อานงาย  เขาใจงาย เป็นระเบียบ 
สะอาด เหมาะสม อานแลวเขาใจ รูปภาพและตัวการแตูนมีความนาสนใจ สวยงาม นารักๆ สดใส มีสาระมากมาย นาสนใจ   
3.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอนที่แปลกใหม มีกิจกรรมมากมายในการสอน สนุกสนาน ตื่นเตนตลอดเวลาไมเครียด  เรียนแลวมีความสุข ได
ทํางานเป็นกลุมรวมกับผูอื่น กลุมอื่นๆ และกลุมตนเอง ไดแสดงความคิดเห็น ฝึกการเขียนความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น  ไดเรียนรูดวยตนเอง   
3.3  ดานประโยชนแที่ไดรับ นําไปใชในชีวิตประจําวันได และในระดับตอไปได รับความรูมากมาย เขาใจเนื้อหาในการเรียนดีมาก  สงเสริมการแกปใญหาทาง
คณิตศาสตรแ มีความชอบ  มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตรแ  รักคณิตศาสตรแ  สงเสริมการเรียนรู  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแจากบุคคลหลายทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทาน ดร.สายฝน 
วิบูลรังสรรคแ อาจารยแที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเป็นอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแได ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนทํา
ใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณแ ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแ ปีการศึกษา  
2559 ทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทําใหการศึกษาครั้งนี้เป็นไปอยางเรียบรอยและสมบูรณแ ขอขอบคุณคณะ
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณแ ที่กรุณาใหคําชี้แนะและใหคําปรึกษา คอยเป็นกําลังใจในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้              
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนพี่ เพื่อน นองและทุกคนทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือ สนับสนุน และเป็นกําลังใจใน
การจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาและประโยชนแใดๆจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณ  
พระรัตนตรัย คุณบิดามารดา และคุณครูอาจารยแทุกทาน ที่ไดอบรมส่ังสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูศึกษาคนควาดวยดีเสมอมา  
 
เอกสารอ๎างอิง 
กองสิน  ออนวาด.  (2550).  การพัฒนาความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎การเรียน 
แบบรํวมมือ. ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย, เลย. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2552).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:  ชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทย. 
ชมนาด  สืบศรี.  (2533).  การเปรยีบเทียบความสามารถในกระบวนการคิดแกป๓ญหาทางคณิตศาสตร   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาวิชา 
 การศึกษาคณิตศาสตร คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชัยวัฒนแ  สุทธิรัตนแ.  (2552).  80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ทีเ่น๎นผ๎ูเรียนเปน็ส าคัญ.  กรุงเทพฯ: แดเน็กซแอินเตอรแคอรแปปอเรชั่น. 
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาต,ิ สถาบัน.  (2559).  คําสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2558  จ าแนก 
 ตามวชิา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  [online].  สืบคนเมื่อ 9 มิถุนายน 2559.  จาก  http://www.niets.or.th/upload-files/  
 uploadfile/9/ bdaea64f96d90aeca  
มณีรัตนแ  พูลทรัพยแ.  (2553).  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ด๎วยการใช๎ชดุกิจกรรมแก๎ป๓ญหาทาง วิทยาศาสตร๑ทีม่ีตํอความสามารถในการคิดอยาํง 
มีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  สารนิพนธแ,  กศม, มหาวิทยาลยัศรี 
 นครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
มัณฑนา  พรมรักษแ.  (2557).  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎คณติศาสตร๑โดยใช๎โมเดลการแก๎ป๓ญหาที่เน๎นกระบวนการก ากับทางป๓ญญาที่มตีํอ 
 ความสามารถในการแกป๎๓ญหาคณิตศาสตร๑และความสามารถในการคิดอยาํงมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2.  ภาควิชา 
 หลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2559.  จาก  HTTP://WWW.TCI-
HAIJO.ORG/INDEX.PHP. 
อรชร  ภูบุญเติม.  (2550).  การศึกษาความสามารถในการแกป๎๓ญหาทางคณติศาสตร๑ เรื่อง โจทย๑สมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยการใช ๎
 ตัวแทน.  กศม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

 
 

http://www.niets.or.th/upload-files/
http://www.tci-haijo.org/index.php
http://www.tci-haijo.org/index.php


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 94 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ  
โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

THE  DEVELOPMENT AN ENGLISH READING ACTIVITIES PACKAGES   
FOR THE UNDERSTANDING BY USING CIRC TECHNIQUE FOR GRADE 4 STUDENTS. 

 
ดาวอุทัย  ไชยพรม1,  สายฝน  วิบูลรังสรรค๑2   

Daowuthai  chaiyaprom,  Saifon  Vibulrangson 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีจุดมุงหมาย คือ  1)  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อทดลองใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ จํานวน 34 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยมีแบบแผนการวิจัยคือแบบ One - group Pretest - Posttest Design  เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา ไดแก ชุดกิจกรรม  การฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC แบบวัดทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนแบบปลายเปิด สถิติที่ใช  ในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละคาเฉลี่ย       (  ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมถึงคา t-test Dependent ,t-test one  Samples และการวิเคราะหแเชิงคุณภาพแบบวิเคราะหแเนื้อหา 
 จากผลการศึกษาคนควา พบวา 1) ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 77.06/76.78  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 75/75  2) นักเรียนที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC มีทักษะทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ในสวนของชุดกิจกรรมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชชุดกิจกรรม
การการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC  ทั้ง 3 ดานคือ 1. ดานปใจจัยนําเขา 2. ดานกระบวนการ 3. ดานผลผลิต 
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC ,  ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
 
ABSTRACT 
 The independent study purposes were: 1) to creat  and  to  find  an  efficiency  of  an  English  reading  activities  
packages  for  the  understanding  by  using  CIRC  technique  for  grade  4  student. 2) to  trial  the  English  reading  activities  
packages  for  the  understanding  by  using  CIRC  technique  for  grade  4  student. 3) to study student’s  satification  toword 
learning by using  the  English  reading  activities  packages  for  the  understanding  by  using  CIRC  technique  for  grade  4  
student. The sample group in this studying was purposesive sampling by 34 students. The research design is One Group Pretest – 
Posttest Design. The research instruments compose  an  English  reading  activities  packages  , reading  for  the  understanding  
and questionnaire satification. The statistics for data analysis are average value (  ), standard deviation (S.D.), t-test dependent 
and t-test one sample and qualitative analysis 
 The results of the study revealed that: 
 1. An  English  reading  activities  packages  for  the  understanding  by  using  CIRC  technique  for  grade  4  student. 
Students  had  the  efficiency  (E1/E2) at 77.06/76.78   which follow the standard criterion 75/75. 
 2. The students who had studied with  the English  reading  activities  packages  for  the  understanding  by  using  
CIRC  technique  for grade  4  student  after learning achievement higher than before learning at the statistical significant .05               
and learning achievement after was higher than criterion 75 percent at the statistical significant .05. 
 3. The students had highly satisfied learning by using the English  reading  activities  packages  for  the  understanding  
by  using  CIRC  technique  for  grade 4  student. There are 3 issues. 1.Import factors. 2.Process aspects. 3.Overall output. Student 
in the overall were satisfactory. 
 
Keywords :  An   English  reading   activities  packages  for  the   understanding  by  using CIRC  technique, English  reading  for  
the  understanding. 
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บทน า 
  ในปใจจุบัน การเรียนรูภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  รวมทั้งเขาถึงองคแความรูตาง ๆ ไดงาย กวางขวางขึ้น และมีวิสัยทัศนแในการดําเนินชีวิ ตที่ดีขึ้น            
( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551:1) กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดให มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น โดยมีความ
คาดหวังวาเมื่อนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง  นักเรียนจะมีความรูความสามารถในการรับและสงสารนักเรียนตองเรียนรูและไดรับการพัฒนาทั้ง 
4 ทักษะ คือการฟใง การอาน การพูดและการเขียน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการอานซ่ึงเป็นทักษะที่ใหประโยชนแสําหรับนักเรียนในการแสวงหาความรู
และเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใชสื่อสารในการศึกษาได (กรมวิชาการ , 2551) แตสภาพปใญหาในการจัดการเรียนการสอน ในปใจจุบัน พบวา ยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปี พ.ศ. 2558   พบวา วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ย  36.61 ผลการสอบอยูในระดับต่ํา ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2558)  จากสภาพปใญหา
ที่กลาวมาผูศึกษาคนควาก็พบปใญหาเชนกันคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยูในระดับต่ํา เนื่องจาก
นักเรียนไมเขาใจความหมายของคํา ไมเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไมผานเกณฑแ เมื่อพิจารณาตามสาระที่ 1 ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร มาตรฐาน 1.1 เขาใจ และตีความ  เร่ืองที่ฟใง อานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ( หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ) จะพบวาคะแนนผลการสอบอยูในระดับต่ํา ดังนั้นจะเห็นไดวาทักษะการอานภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งที่ตอง
พัฒนาใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการอานและเขาใจในเรื่องที่อาน ดัง Matha  Dallmann and tohers (อางอิงใน พรพิมลประหา, 2556) 
กลาวถึงความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจในระดับที่ 1 คือ ความเขาใจในระดับขอเท็จจริง( The Factual Level ) หมายถึง การเขาใจในเนื้อเรื่องที่
อาน เขาใจในความหมายของคํา การหาใจความสําคัญ การหารายละเอียด 
 จากขางตนที่กลาวมาจะเห็นไดวา  นักเรียนขาดทักษะการอานและไมเขาใจในเรื่องที่อ าน ดังนั้นผูศึกษาคนควาจึงหาแนวทางการสอน               
ที่สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนโดยใชเทคนิค CIRC เป็นเทคนิคการสอนแบบรวมมือ โดยครูแบงนักเรียนออกเป็นกลุม กลุมละ 
4 – 6 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการอานภาอังกฤษสูงและนักเรียน ที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษต่ําอยูรวมกลุมเดียวกัน 
ซ่ึงมีการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน  ดังนี้ ขั้นที่ 1.ขั้นนําเสนอบทเรียน  นักเรียนไดทบทวนคําศัพทแเกาจากความรูเดิมไดเรียนรูคําศัพทแใหม  ขั้นที่  2. ขั้นฝึก
ทํางานเป็นกลุม นักเรียนทํางานรวมกันเกิดการเรียนรูรวมกัน ขั้นที่ 3. ขั้นทดสอบ นักเรียนหาคําตอบและเขาใจในเรื่องที่อานสามารถทําแบบทดสอบได 
ขั้นที่  4. ขั้นตระหนักถึงความสําเร็จ นักเรียนสามารถทําใหเพื่อนในกลุมเขาใจในเรื่องที่อานสามารถทําแบบทดสอบได  และประสบผลสําเร็จรวมกันเป็น
กลุม ซ่ึงสอดคลองกับ Slavin, 1987 ( อางอิงใน  ชัยวัฒนแ  สุทธิรัตนแ, 2553 ) กลาววาการเรียนรูแบบรวมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนทํางานรวมกันเป็นกลุมเล็กๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุมละ 4 คน สมาชิกกลุมมีความสามารถในการเรียนตางกัน สมาชิกกลุมจะมีความรับผิดชอบในสิ่ง
ที่ไดรับการสอนและชวยเพื่อนสมาชิกใหเกิดการเรียนรูดวยกันจากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ดวยเหตุนี้ผูศึกษาคนควาจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรการฝึกทักษะการอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนใหสูงขึ้นและจะไดนําผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
  1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
  2.  เพื่อทดลองใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ดังนี้ 
 2.1  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กอนเรียน
และหลังเรียน   
  2.2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหวางหลัง
เรียนกับเกณฑแรอยละ 75   
  3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
  1.  หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  
  2.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  3.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
  4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
  5.  ความหมายของการอานเพื่อความเขาใจ 
  6.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบรวมมือ 
  7.  รูปแบบการเรียนโดยใชเทคนิค  CIRC            
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  8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
  1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 1.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 ก.  ผูใหขอมูลในการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
  1  ผูเชี่ยวชาญดานวจิัยและประเมินผลการศึกษา  จาํนวน 2 คน 
  2  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ  จาํนวน 3 คน 

ข. ผูใหขอมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนปาลพันธุแวิทยา จํานวน 3 คน   

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปาลพันธุแวิทยา จํานวน 9 คน   
3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปาลพันธุแวิทยา จํานวน 30 คน   

  1.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
      1. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

2.  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         
3.  แบบวัดทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียน 

 2.  เพื่อทดลองใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 2.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จํานวน  34 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเป็น 2  ประเภท  ดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4               
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  

2.3  แบบแผนการวิจัยที่ใชทดลองครั้งนี้  คือ  แบบแผนการวิจัย  One Group Pretest – Posttest Design  
  3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

3.1  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จํานวน 34  
คน 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC มีลักษณะเป็นปลายเปิด 3 ประเด็นดังนี้  1. ดานปใจจัยนําเขา  2.  ดานขบวนการ  3.  ดานผลผลิต 
   
ผลการวิจัย 
มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังนี้      
 ตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผูศึกษาคนควาไดเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็น  ดังนี้  
  1.1  ผลการสรางและหาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวา ผูเชี่ยวชาญไดประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ 4.51 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด   
 1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 ตามเกณฑแ 75/75 พบวา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 77.06/76.78  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 75/75 
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ซึ่งผูศึกษาคนควาไดเสนอผลการวิจัย เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 2.1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา  ผลการทดสอบคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.41  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.22  และมีผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนคาเฉลี่ย
เทากับ 23.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
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2.2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวาง                
หลังเรียนกับเกณฑแรอยละ 75 พบวา ผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 คิดเป็น รอยละ 77.06 ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางเกณฑแกับคะแนนสอบหลังเรียน พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค 
CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวา    
  ดานปใจจัยนําเขา รูปแบบของเลมนาสนใจ มีความเหมาะสมนาเรียนรู ตัวหนังสือมีความสวยงามสามารถเขาใจไดงาย  สะอาดและเป็นระเบียบ 
สวนเวลามีความเหมาะสมดีมากและเนื้อหาเขาใจงาย  มีความตื่นเตนอยากเรียนรูตลอดเวลาซึ่งเหมาะสม แตมีเนื้อหาบางสวนที่คอนขางยาก 
  ดานกระบวนการ ไดมีสวนรวมในการทํางานเป็นกลุม ไดมีการวางแผนแบงงานกันทํา ทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกันในกลุมไดชวยกันคิดทํา
ใหมีความสนุกสนาน ไมเครียด ไดชวยเหลือกัน ทําใหเรียนรูไดเร็วขึ้นเพราะมีเพื่อนชวยกันทํา สวนกิจกรรมมีความหลากหลาย งายตอการนําไปใชนําไป
ปฏิบัติ และกิจกรรมไดฝึกปฏิบัติดวยตนเอง   
  ดานผลผลิต  ไดรับความรูไดพัฒนาการอาน เพื่อนในกลุมไดแลกเปลี่ยนความรูกันทําใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
สรุปผล 
  1.  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 77.06/76.78  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 75/75 2)นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค  CIRC มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 
75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ที่ระดับ .05 ในสวนชุดกิจกรรมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจโดยใชเทคนิค CIRC ทั้ง 3 ดาน คือ 1. ดานปใจจัยนําเขา 2.ดานกระบวนการ 3. ดานผลผลิต โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ  
 
อภิปรายผล 

1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบวาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 
ชุดในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใช
เทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวา มีประสิทธิภาพ เทากับ 77.06/76.78 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจากผูศึกษา
คนควาไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรม เลือกหัวขอ (Topic) กําหนดขอบเขตและประเด็นสําคัญของเนื้อหาที่จะทําชุดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรู
พื้นฐานของผูเรียนและเขียนจุดประสงคแการเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับวิชัย วงษแใหญ, ( 2525 หนา 134-137) แลวจึงดําเนินการสรางชุดกิจกรรมองคแประกอบ
ในการสรางชุดกิจกรรมประกอบดวยคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู  คูมือนักเรียน บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ซ่ึง
ในแตละชุด มี 4 ดานคือ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการสอน ดานสื่อการเรียนรูและดานการวัดผลและประเมินผล แลวตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคแประกอบของชุดกิจกรรม ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และในสวนประสิทธิภาพ เทากับ77.06/76.78 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 75/75 ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการที่ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังใชชุดกิจกรรมทั้ง 3 ชุด แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย ที่วัดทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย
ใชเทคนิค CIRC จะพบวา นักเรียนหาความหมายของคําศัพทแได นําคําศัพทแมาแตงประโยคได และเขาใจเร่ืองที่อาน นักเรียนจึงทําคะแนนในสวนนี้  สูงทุก
คน สวนคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมทั้งหมดแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย พบวานักเรียนหาคําตอบผิด
เนื่องจากนักเรียนบางคนลืมเนื้อหา สงผลใหคะแนนการทดสอบหลังเรียน ต่ํากวาการทดสอบยอยหลังใชกิจกรรม จึงทําใหประสิทธิภาพของ  E1  สูงกวา 
E2 

2. ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2.1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวา 
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2.2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหวางหลังเรียนกับเกณฑแรอยละ 75 พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากผูศึกษาคนควาได
ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชใชเทคนิค CIRC ซ่ึงเป็นเทคนิคการวิธีการสอนที่เนนทักษะการอานเป็นการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงมีการจัดการเรียนรู 4 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอบทเรียน ในขั้นนี้นักเรียนไดทบทวนคําศัพทแเกาจากความรูเดิมไดเรียนรูคําศัพทแใหม ขั้นที่ 2 ฝึกทํางานเป็นกลุม นักเรียน
ทํางานรวมกันเป็นกลุม โดยมีครูควบคุมอยูและฝึกแบบอิสระ ขั้นที่ 3 การทดสอบ เมื่อนักเรียนไดทบทวนคําศัพทแเกาจากความรูเดิม ไดเรียนรูคําศัพทแใหม 
เขาใจในการอานมากขึ้น หาคําตอบและเขาใจในเรื่องที่อาน พรอมทั้งสามารถทําแบบทดสอบได ขั้นที่ 4 ตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม ในขั้นนี้นักเรียน
สามารถทําใหเพื่อนในกลุมเขาใจในเรื่องที่อานไดเรียนรูรวมกันและประสบผลสําเร็จรวมกัน 

 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน  ดังนี้ 
    3.1  ดานปใจจัยนําเขา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา รูปแบบของเลมนาสนใจ เหมาะสม  นาเรียนรู  รองลงมาคือเนื้อหาเขาใจงาย 
ตื่นเตนอยากเรียนรู เวลาเหมาะสม เนื้อหาบางสวนยาก      
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 3.2  ดานกระบวนการ  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีสวนรวมในการทํางานเป็นกลุม มีการวางแผนแบงงานกันทํา  มีความ
รับผิดชอบรวมกันในกลุม รองลงมาคือ กิจกรรมมีความหลากหลาย  งายตอการนําไปปฏิบัติ 
 3.3  ดานผลผลิต  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา ไดพัฒนาการอาน รองลงมาคือไดรับความรู  มีความรูเพิ่มมากขึ้น 
   
กิตติกรรมประกาศ 
   การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหแจากบุคคลหลายทานโดยเฉพาะอยางยิ่งทาน ดร.สายฝน 
วิบูลรังสรรคแ อาจารยแที่ปรึกษาที่ไดสละเวลาใหคําแนะนํา ชี้แนะและใหคําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเป็นอยาง
ยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแได ผูศึกษาคนควาขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและต รวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณแ ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดซับบอนวิทยา อําเภอบึงสามพัน  และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนปาลพันธุแวิทยา อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณแ  ปีการศึกษา2559 ทุกคน ที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยชุดกิจกรรมการฝึก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทําใหการศึกษาครั้งนี้เป็นไปอยางเรียบรอยและ
สมบูรณแ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จังหวัดเพชรบูรณแที่กรุณาใหคําชี้แนะและใหคําปรึกษา คอยเป็นกําลังใจในการจัดทําการศึก ษา
คนควาดวยตนเองฉบับนี้  ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนพี่ เพื่อน นองและทุกคน ทุกทานที่ใหการชวยเหลือ 
สนับสนุน และเป็นกําลังใจในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาและประโยชนแใดๆจากการศึกษาคนควา ฉบับนี้ 
ผูวิจัยขอมอบ เป็นเครื่องบูชาคุณ พระรัตนตรัย คุณบิดามารดา และคุณครูอาจารยแทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูศึกษา
คนควาดวยดีเสมอมา 
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บทคัดยํอ 
 วัตถุประสงคแการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพและประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่ อ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน กลุม
ตัวอยางในการวิจัยคือครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ จํานวน 12 คน จากโรงเรียนวังหินวิทยาคม ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทํา
การทดลองในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสัมภาษณแ แบบประเมินการสอน แบบประเมินตนเอง สถิติที่ใชไดแก
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหแเนื้อหาผลการวิจัย พบวารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบดวย 4 องคแประกอบ ไดแกวัฒนธรรม การเรียนรู การคิด            
แบบปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาเชิงวิชาชีพอยางตอเนื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวา สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุมตัวอยางสูงกวากอนการทดลองใช รวมทั้งทักษะ
การเรียนรูของผูเรียนเพิ่มสูงขึ้น และผลการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ ของผูเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรู/ ชุมชนแหงการเรียนรู / โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
Abstract 

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

นําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนดแ 4.0”กลาวคือประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแต
โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาคการเกษตร ไปสู “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดลปใจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เนน
อุตสาหกรรมหนัก แตอยางไรก็ตามภายใตโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยูกันตอนนี้ตองเผชิญกับดักสําคัญที่ไมอาจนําพาประเทศพัฒนา  ไปมากกวานี้ 
จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลตองสรางโมเดลใหมขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ใหได
ภายใต 3-5 ปีนี้ โดยยุทธศาสตรแสําคัญมุงเนนในการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตาม
แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” นอกเหนือจากแกไขปใญหาตางๆ ที่ทับถมไวมานาน ไมวาจะเป็นเรื่องปใญหาการทําประมง
แบบผิดกฎหมายทีไ่มรายงานและไรการควบคุม (IUU) องคแการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ทุจริตคอรแรัปชัน ความขัดแยง ตลอดจนรับมือกับ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ไดรับผลกระทบ จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา และวิกฤติภัยแลง และภารกิจประการสําคัญของ
รัฐบาลคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษที่ 21 ได รวมทั้งรัฐบาลตองการใชพลังประชารัฐเดิน
ไปขางหนาใหเกิดเป็น“ประเทศไทย 4.0”ใหได จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ตนน้ํา เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปูาหมายที่
อยูกลางน้ํา และ Startups ตางๆที่อยูปลายน้ํา โดยใชพลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ผูมีสวนรวมหลักจะประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเงิน การ
ธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคแกร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน  อีกทั้งรัฐบาลได
ตั้งเปูาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรแประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็น  การเปลี่ยนปใญหาและความทาทายใหเป็นศักยภาพและโอกาสในการสรางความ
มั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเป็นรูปธรรม เชน เปลี่ยนจากปใญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเป็นสังคมผูสูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การ
พัฒนาหุนยนตแทางการแพทยแ การยกระดับเมืองใหเป็น Smart City การเปลี่ยนสินคาโภคภัณฑแตางๆ เชน ขาว ยางพารา น้ําตาล มันสําปะหลัง ให
กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) ดังนั้นการปฏิรูปการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาตองทําไปพรอมๆ กัน จึงจะเป็นการผนึกกําลังของทุก
ภาคสวนภายใตแนวคิดประชารัฐ ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ของการ“รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปใน”มุงใหเกิดผลกับคนไทยและประเทศอยางจริงจัง  (สุวิทยแ เมษินทรียแ, 2559) 

สวนทางดานการศึกษาประเทศไทยมีการจัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545) โดยไดกําหนดวิสัยทัศนแที่จะให  ประเทศไทยเป็นสังคมแหงการเรียนรูและปใญญา (Wisdom and Learning Society) โดยพัฒนาคุณภาพคนใหมี
คุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน นําสูสังคมแหงปใญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต  อยางยั่งยืน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของระบบการศึกษาไทยถือเป็น
เครื่องมือสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งประเทศเพื่อแกปใญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ใหเจริญรุงเรือง ทัดเทียมกับประเทศอื่นได 
การปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบแรกไดกําหนดใหมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซ่ึงไมประสบความสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไว  
โดยประสบปใญหาในภาคการปฏิบัติ เนื่องจาก “ครู” ขาดความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม นอกจากนี้ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน ทั้งที่เป็นเอกสารหรือสื่อตางๆ ที่จะชวยใหเกิดความรูความเขาใจในวิธีการดําเนินงาน จึงทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยปรับระบบ
การศึกษาใหมเกือบทั้งหมด (ประโยชนแ คุปตแกาญจนากุล และ ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพยแ, 2552.) และในการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) 
กําหนดใหมีปรับเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พยายามที่จะแกปใญหาในดานการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อใหครูมีสมรรถนะเพียง
พอที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม เนื่องจากครูเป็นบุคลากรที่สําคัญของการจัดการศึกษาและมีสวนในการพัฒนาสังคมครูเป็นผูจัดการเรียนก ารสอน 
ใหความรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสามารถสื่อสาร ความคิด แกปใญหา ใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รักชาติ 
(วิจารณแ  พานิช,2555.) การพัฒนาครู จึงเป็นทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทั้งสมรรถนะวิชาชีพครูและพัฒนาผูเรียนไป
ในเวลาเดียวกัน การสรางผูเรียนใหเป็นบุคคล  ที่มีคุณภาพตอสังคมไดนั้น ครูผูสอนจะตองมีความพรอมโดยการพัฒนาตนเองและทางวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง นอกเหนือจากความรวมมือในการทํางานที่เป็นชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพครู (Darling – Hammond, 1999, Online)  ก า รสร า งชุ มชนกา ร
เรียนรู เป็นการรวมตัวของกลุมคนในวิชาชีพครูที่มีความรูความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมารวมแลกเปลี่ยน แบงปใน เรียนรูในเรื่องนั้นๆ รวมกัน ทําให
ไดมาซ่ึงองคแความรูใหมเพื่อนําไปประยุกตแและปรับใชตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณแตางๆ ชุมชนการเรียนรู  จะเปลี่ยนแปลงการทํางานของครูจาก
วัฒนธรรมแบบเดิมที่ทํางานอยางโดดเดี่ยวมาเป็นการทํางานรวมกันเป็นทีม โดยมุงมั่นใหเกิดผลลัพธแตอสมรรถนะทางวิชาชีพ สําหรับครูและทักษะการ
เรียนรูของนักเรียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่อาศัยความรวมมือเป็นฐาน ในการปรับตัวและสรรสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้น 
ชุมชนการเรียนรูเป็นชุมชนที่ทําใหเกิดการปรับปรุง ทักษะ เจตคติ ความเขาใจ และกระตุน การปฏิบัติง านของครูและกลุมครู โดยการพัฒนา จากการ
ฝึกอบรมอยางเป็นระบบมาเป็นการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู จนในที่สุดกลายเป็นชุมชนการเรียนรูในเชิงวิชาชีพครู สนับสนุนให
เกิดการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณแ และคณะ,2545.)                                     

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ไมวาจะเป็นดานนโยบาย ยุทธศาสตรแของชาติ และความตองการที่จะใหคนไทยเป็นคนไทยในระดับ 4.0 ไดนั้น 
การศึกษาเป็นสวนสําคัญในการที่ผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตรแของชาติใหประสบผลสําเร็จลงได จําเป็นที่ตองสรางภาคีเครือขาย สรางความรวมมือซึ่งกัน
และกัน สิ่งที่จะทําใหเกิดผลในทางการปฏิบัติไดจริง โดยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู ไดแนวทางหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดและทําให
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เกิดองคแความรูและเกิดการแบงปในกันอยางมีคุณภาพและยั่งยืนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทํางานอยางมั่นคง เป็นทางนําไปสูการสรางคนไทย 4.0  ไดในที่สุด 
เพราะคนไทยเราตองชวยเหลือกัน ไมทอดทิ้งคนใดคนหนึ่งใหเป็นภาระของสังคมอีกตอไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคแที่จะทําการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการ
พัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42” เพื่อนําไปใชประโยชนแในการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรู จนเกิดเป็นพลังองคแความรูที่ยิ่งใหญเกิดมรรคเกิดผลกับประเทศชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรู เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42     
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จากสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูและทักษะการเรียนของผูเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

1.ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียนวังหินวิทยาคม 
2.แนวคิดองคแการแหงการเรียนรู 
3.ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 
4.รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพครู 
5.ผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสําหรับครูมัธยมศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42”เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and Development : R & D) มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

กลุํมตัวอยําง 
1.กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณแและสอบถามความตองการ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 2 คน ครูระดับมัธยมศึกษา 6 คนในกลุม

สาระคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแรวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 6 คน ไดมาจาการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2.กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแกครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแและกลุมสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตรแ   

กลุมละ 6  คน รวมเป็น 12 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

 1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 1.รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 11 
คน โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
 2.เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาครู ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยผานการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน ซ่ึงมี 3  ฉบับ ไดแก 
 2.1 แบบประเมินสมรรถนะครู 4 สมรรถนะ จากกรอบแนวคิดของ McClelland และแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) มาประยุกตแใช โดยแบงเป็นสมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะ ไดแก การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม และสมรรถนะประจําสายงาน ไดแก การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 2.2 แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของ ทวีป อภิสิทธิ์ (2553) 
 2.3 แบบประเมินทักษะของผูเรียน 3 ทักษะ ไดนํามาจากทักษะเพื่อการดํารงชีวิต  ในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการเรียนรู รวมทั้งผลการ
เรียนรูของผูเรียนในวิชาคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เกี่ยวกับความตองการของครู ผูบริหารและผูเรียนในดานปใจจัยและวิธีการ รวมทั้ง
คุณลักษณะในการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการสัมภาษณแ ผูบริหาร ครู และนักเรียน ชวงเดือน สิงหาคม 2559 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือวัดที่สอดคลองกับนิยามศัพทแเฉพาะ และตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาเชิงวิชาชีพครู จํานวน 5 คน  

ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน ภาคเรียนที่ 22 ปีการศึกษา 2559 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธแ 
2560 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยใชแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูแบบประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน 

 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 การวิเคราะหแขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีดังนี้ 

1) ขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณแ ผูบริหาร ครูและนักเรียน เกี่ยวกับความตองการปใจจัยวิธีการในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา คร ู             
เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

2) ผลการตรวจสอบ ความเหมาะสมของรูปแบบของผูเชี่ยวชาญ11คน โดยการสนทนากลุม 
3) ผลการประเมินสนมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 4 สมรรถนะ กอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิง

วิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
4) ผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน 3 ทักษะ กอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิง

วิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
5) ผลการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากอนและหลังการทดลองการใชรูปแบบการพัฒนาครู  เพื่อ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42” ซ่ึงบรรลุผลตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังนี้ 
 1.รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
โดยการวิเคราะหแแนวคิดทฤษฎีวินัยแหงการเรียนรูของเซ็งเก แนวคิดการสรางองคแกรแหงการเรียนรูของมารแควารแท แนวคิดชุมชนแหงการเ รียนรู                
เชิงวิชาชีพครูของครูสหลุยสแและบริคสแและคนอื่นๆ แนวคิดสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษาของดารแลิ่ง-แฮมมอนดแ รวมทั้งการวิจัยของปองทิพยแ เทพอารียแ
และปริญญา มีสุข ผลการวิจัยพบวา 
 1.1 องคแประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบดวยวัฒนธรรมแหงการเรียนรู การคิด แบบปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาเชิงวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 1.2 แตละองคแประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรู   เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีกิจกรรมและเทคนิควิธีที่สอดคลองกับความตองการของครูและนักเรียน โดยใชเทคนิควิธีการบรรยาย การตั้งคําถาม 
การอภิปราบกลุมและรายบคุคล การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมุติ และการลงมือปฏิบัติ  ในสถานการณแจริง ซ่ึงเนนใหครูทกคนในชุมชนแหงการเรียนรู
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว 
 1.3 รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูใน 4 สมรรถนะกอนการเขาสูชุมชนแหงการเรียนรู    
เชิงวิชาชีพ วิเคราะหแความตองการของครู ปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดตั้งกลุมรวมกัน 2) ขั้นวางแผนมีการวางแผนรวมกันในการจัดการเรียนรู 3) ขั้น
ดําเนินการตามแผนการสอนที่กําหนด 4) ขั้นประเมินผล และ 5) ขั้นสะทอนผล 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
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 2.1 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยประเมินจากสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 4 สมรรถนะ พบวาการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง หลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีคาคะแนนการพัฒนาตนเองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อยูในระดับมาก และการทํางานเป็นทีม หลังการทดลองใช
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีคาคะแนน
การทํางานเป็นทีมสูงกวากอนการทดลองใช จากระดับมากเพิ่มไปอยูในระดับมากที่สุด 
 2.2 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวาทักษะดาน การจัดการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี หลังการทดลองใชรูปแบบการ
พัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สูงกวากอนการทดลองใช
จากระดับปานกลาง เพิ่มไปอยูในระดับมากและทักษะชีวิตและอาชีพ หลังการทดลองใช รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีคาคะแนนสูงกวากอนการทดลองใช อยูในระดับมาก รวมทั้งผลการเรียนรู
ของผูเรียนวิชาคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแหลังการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สูงกวากอนการทดลองใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42” มี 4 องคแประกอบ ดังนี้ 
 1.วัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ครูตองเรียนรูวิสัยทัศนแ คานิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานอยู โดยครูรวมกันเรียนรู มีการ
เสริมพลังอํานาจ สรางพื้นที่สําหรับการเรียนรู สรางโอกาสในการเรียนรู พรอมกับนําวัฒนธรรมของโรงเรียนมาบูรณาการเขากับวัฒนธรรม คานิยม คุณคา
ของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยนได เป็นสวนที่จะชวยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและการรับรูเพื่อนํามาประยุกตแใชการเรียนการสอน ทําใหเกิดการเรียนรู
ในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองคแกร สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน (มารแควารแท,2553) 
 2.การคิด นับวาเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูตางระหวางครูดวยกัน การคิดจะกระตุนใหเกิดการเรียนรูภายในกลุมครูที่มี
ทักษะทางการคิดขั้นสูง ไดแก การคิดวิเคราะหแ การคิดสังเคราะหแ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรคแและการคิดแบบแกปใญหา(บรรจง อมร
ชีวิน,2554) ซ่ึงสอคลองกับงานวิจัยของครูสหลุยสแและบริค (Kruse Louis & Bryk,1995) ; มารแควารแท (MarQuardt,1996); เซ็งเก (Senge,2000);ไรเอล 
และฟุลตัน (Riel &Fulton,2001); และสิวรี  พิศุทธิ์สินธพ.(2553) กลาวคือ การคิดขั้นสูงเป็นความสามารถในการใหเหตุผลและวิเคราะหแ ขอขัดแยง คิด
ทดสอบสมมุติฐาน คิดหาวิธีการสรางสรรคแนวัตกรรม ใชความ นาจําเป็นในการตัดสินใจแกปใญหา มีการพูดคุยแกปใญหาโดยการสะทอนความคิดเพื่ อ
ขับเคลื่อนใหเกิดความรวมมือกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น อีกทั้งสงเสริมใหการจัดการเรียนรูมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอนใหดี
ขึ้นกวาเดิม และทําใหสัมฤทธิผลผลการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น  

3. แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรูรวมกันของครูในชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพครู ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู   ที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญนําไปสูผลลัพธแใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ เพิ่มมากขึ้นและตอบสนองเปูาหมาย ของ
โรงเรียน ทําใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จกาวสูความเป็นเลิศไดสอดคลองกับงานวิจัยของครูสหลุยสแและบริค(Kruse Louis&Bryk,1995) ; ดารแลิง-แฮม
มอนดแ(Darling-Hammond,1996);และปริญญา มีสุข(2552)ที่มุงการแบงปในแนวปฏิบัติสวนบุคคลในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอยางกับครูคน
อื่นๆ และเนนที่ผลลัพธแในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 4.การพัฒนาเชิงวิชาชีพอยางตอเนื่อง เป็นโครงสรางการเรียนรูในการที่ครูรักษาความรู ทักษะและประสบการณแทางวิชาชีพของตนเองไว เป็น
ทั้งเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพครูและบันไดอาชีพ (Career Path) ในการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใหมๆ ทาง
การศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อใหกาวหนาทันกับความเปลี่ยนแปลง ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพอยูเสมอ(Teacher-Learning-
Communities,2013:Online)สอดคลองกับงานวิจัยของดารแลิง -แฮมมอนดแ (Darling-Hammond,1996) ;มารแควารแท(MarQuardt,1996) ; เซ็งเก
(Senge,2000);ไรเอล และฟุลตัน (Riel &Fulton,2001) และปริญญา  มีสุข(2552) ในดานการสะสมความรู การสรางความสามารถของบุคคลใหมีความ
รอบรู และมีความตระหนักในส่ิงที่ตนรู รวมทั้งสวนที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม มีผลเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนอีกดวย 
 2.การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 2.1 สมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 4 สมรรถนะประกอบดวย สมรรถนะหลักไดแก การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจากชุมขน
แหงการเรียนรูเปูาประสงคแเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคคลโดยอาศัยความรวมมือและการทํางานเป็นทีมเป็นสําคัญ(Richard DuFour & Rebecca 
DuFour,2012) นอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถนะประจําสายงาน 2 สมรรถนะ ไดแกการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ และการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะประจําสายงานเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ครูจะตองสามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ สาม ารถ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลใหเกิดแกผูเรียน และสามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนไดอยางเป็นระบบตามความเป็นจริงได (วิไล ตั้ งจิตสมคิด, 
2554) 
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 2.2 ทักษะการเรียนรูของผูเรียนใน 3 ทักษะไดแก ทักษะดานการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและ
ทักษะชีวิตและอาชีพ เนื่องจากทักษะ   ทั้ง 3 เป็นทักษะสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะเหลานี้เนนความคิดระดับสูงและความรวมมือซ่ึงเป็นผล
สืบเนื่องจากการที่ครูมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้น และมีการจัดตั้งชุมชนแหงการเรียนรู  เชิงวิชาชีพเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการเรียนรูทั้ง
ในกลุมครูและทําใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคแในการจัดการเรียนการสอน เป็นผลทําใหการยกระดับทักษะการเรียนรูของผูเรียน ไดเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ในวิชาคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแ (วิจารณแ  พานิช, 2555) 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1.การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแหงการเรียนรูรวมกันและทําอยางตอเนื่อง เนนการทํางานเป็นทีม โรงเรียนควร
สนับสนุนทรัพยากรงบประมาณที่เอื้อตอการเรียนรู 
 2.การวิจัยครั้งนี้จัดทําเพียงโรงเรียนเดียว ควรจัดทําใหกวางขวางมากกวานี้ทั้งโรงเรียน ของเอกชนและรัฐบาล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.จินตแ วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจาพระยา และคณาจารยแของมหาวิทยาลัยเจาพระยาทุกคน ที่ใหคําปรึกษา 
แนะนํา รวมทั้งสนับสนุนใหทุนในการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณ นายอนุกูล กรัณยแเมธากุล ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาที่ใหความรวมมือ โดยเป็นกลุมตัวอยางในการวิจัยจนทําใหการวิจัยเลมนี้ประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
ขอยกยองคุณงามความดีที่เกิดจากการทําวิจยัเร่ืองนี้ ผูวิจัยขอมอบเป็นกตัญโูกตเวทิตา แดบิดา มารดา ตลอดจนขอมอบสักการะคุณครูอาจารยแทั้งในอดีต
และปใจจุบัน  
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การสอนสิ่งแวดล๎อมศกึษาโดยใช๎วิธีเรียนรู๎แบบห๎องเรียนกลับด๎าน 
Teaching Environmental Education using flipped classroom - Based learning Method 
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Prayoon Wongchantra, Wannasakpijitr Boonserm, Kuantean Wongchantra, Worawat Chanwirat, Uraiwan Praimee and Suparat Ongon 
 

บทคัดยํอ 
 การสอนแบบหองเรียนกลับดานเป็นการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนที่บานและทําการบานที่หองเรียน และสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียน
การสอนกับผูสอนไดโดยตรง ซ่ึงเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในตนเอง  และทําใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรูและจิตอาสาสิ่งแวดลอมกอนและหลังเรียน โดยกลุมตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 จํานวน 65 คน ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เอกสารคําสอน แผนการสอน แบบทดสอบความรู และ
แบบวัดจิตอาสา ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.67/90.33 สวนคา
ดัชนีประสิทธิผลของการสอน มีคาเทากับ 0.7252 แสดงวา นิสิตที่เรียนโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีความกาวหนาในการเรียนรูคิดเป็นรอยละ 
72.52 และการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ทําใหนิสิตมีความรู และจิตอาสาสิ่งแวดลอมหลังเรียนมากกวากอนเรียน  
 
ค าส าคัญ : การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา, หองเรียนกลับดาน, ความรู, จิตอาสาสิ่งแวดลอม, เครือขายสิ่งแวดลอม  
 
Abstract 
Teaching flipped classroom is the teaching learning back at home and do my homework at the classroom and ask about 
the content in teaching  teachers directly which is suitable to teach and learn in undergraduate students having a 
responsibility on their own and make the student's thinking process, which can be applied in daily life. The purposes of this 
research were to develop teaching environmental education using flipped classroom – based learning method and to study and 
compare the knowledge and environmental volunteers before and after learning. The sample were 65 undergraduate students in 
year 3, environmental education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, the academic 
year 2016 derived from the choose a specific enrolled in the course of environmental education network. The research 
instruments were the teaching document, knowledge test and the measurement of volunteers. The results revealed that 
the teaching environmental education using flipped classroom – based learning method efficiency of 84.67/90.33. The index was 
equal to 0.7252 effectiveness of teaching. The students used flipped classroom - based learning method progress in 
learning at 72.52%. And the teaching environment education using flipped classroom - based learning method had progress 
environmental education, made students turn knowledge. They had the knowledge and environmental volunteer after 
learning more than before. 
 
Keywords : teaching environmental education, flipped classroom, knowledge,  environmental volunteer, environmental network  
 
บทน า 
 กระบวนทัศนแใหมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มีการใชองคแความรูเพื่อการแกไขปใญหาและ
พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมี คุณภาพ ซ่ึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซ่ึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ผูสอนจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยผูสอนจะตองทําใหผูเรียนรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต และมีเปูาหมายในการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด และทักษะดานไอทีซ่ึงหมายถึง การที่ผูเรียนรูวาเมื่ออยากรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปตามหาขอมูลเหลานั้นไดที่ไหน และเมื่อไดขอมูลมาผูเรียนตอง
วิเคราะหแไดวาขอมูลเหลานั้นมีความนาเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงขอมูลเป็นความรูได ซ่ึงสิ่งเหลานี้ตองเกิดจากการฝึกฝน ผูสอนจะตองใหผูเรียนไดมี
โอกาสทดลองดวยตนเอง (ปิยะวดี พงษแสวัสดิ์ และณมน จีรังสุวรรณ, 2558 : 153) แตปใญหาการจัดการศึกษา ที่พบในปใจจุบัน ผูสอนมักมีการสอนแบบ

                                                           
1 อาจารยแ ประจําสาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : prayoon_nam@yahoo.co.th 
2 อาจารยแ ประจําสาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : prayoon_nam@yahoo.co.th 
3 อาจารยแ ประจําวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม E-mail : kuantean@smnc.ac.th   
4 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : twin_petch@hotmail.com 
5 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : twin_petch@hotmail.com 
6 ศูนยแวิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : twin_petch@hotmail.com 
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บรรยาย วิธีการสอนใชการถายเทความรูไมถายเทความคิดเป็นทําเป็น มุงเนนการทองจํา ไมสามารถปลูกฝใงการรักที่จะเรียนรู เนนภาคทฤษฎีมากกวาการ
ปฏิบัติ ขาดทักษะและเทคนิคในการผลิตและใชอุปกรณแการสอน ขาดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความเป็นจริง การเรียนการสอนเนนดานปริมาณ
มากกวาคุณภาพ ในเชิงจริยธรรมขาดความสัมพันธแรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนอีกดวย (ปิยะวดี พงษแสวัสดิ์ และพัลลภ พิริยะสุรวงศแ, 2558 : 228) 
 การจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ แตรูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนที่บานและ
ทําการบานที่โรงเรียน หรือสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนการสอนกับผูสอนไดโดยตรง การทําการบานหรือรับถายทอดความรูที่บาน แลวมาสราง
ความรูตอยอดจากวิชาที่รับถายทอดมา จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นของผูเรียนที่ตองการเชื่อมโยงและลด
ชองวางระหวางความรู ทักษะที่ผูเรียนศึกษาเรียนรูในสถานศึกษากับความรูทักษะที่ผูเรียนจําเป็นตองเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา ที่ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในตนเอง และการที่ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด จะตองมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยง
กับบริบทจริง และสามารถนําไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได (อพัชชา ชางขวัญยืน และทิพรัตนแ สิทธิวงศแ, 2560 : 1346) 
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรูกับงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหคิดวิเคราะหแเกี่ยวกับกรณีศึกษาเครือขายการ
เรียนรูส่ิงแวดลอมในชุมชนและเพื่อสรางจิตอาสาดานเครือขายการเรียนรูส่ิงแวดลอม ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดาน ในรายวิชาเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อเป็นการชวยใหผูเรี ยนสามารถไดเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถวาง
แผนการเรียนรูและมีเวลาทบทวนสิ่งที่ไมเขาใจในชั้นเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานิสิตใหเป็นไปตามจุดมุงหมายสิ่งแวดลอมศึกษา ที่จะนําพาให
นิสิตเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งเกิดความรัก ความหวงแหนตอสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและเห็นคุณคาในการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอมตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสาสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 สิ่งแวดลอมศึกษาเป็นกระบวนการใหการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแกปวงชน โดยอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา การใหการศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมจะชวยใหประชาชนมีสวนรวมในการปูองกันแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมได ดวยพื้นฐานของความไมเห็นแกตัวหรือ
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผและรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม (วินัย วีระวัฒนานนทแ, 2536 : 4)  
 หองเรียนกลับดาน เป็นวิธีการเรียนแนวใหมที่ฉีกตําราการสอนแบบเดิมๆ Flipped Classroom เปน็การเรียนแบบกลับหัวกลับหางหรือพลิก
กลับ โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เร่ิมจากครูสอนในหองเรียน นักเรียนกลับไปทําการบานสง เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผูคนควาหาความรู
ดวยตนเองผานสื่อหรือเทคโนโลยีที่ครูจัดหาใหกอนเขาชั้นเรียน และมาทํา กิจกรรม โดยมีครูคอยแนะนําในชั้นเรียนแทน โดยสิ่งสําคัญของ Flipped 
Classroom นี้ก็คือ การเรียนการสอนที่ทันสมยั และการใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรม ซ่ึงทั้งสองสวนนี้จะกระตุน ใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู (นิอิบณูรอวี บือราเฮง, 2558 : 74) 
 เครือขายสิ่งแวดลอม เป็นการเคลื่อนตัวจากกลุมสูการรวมตัวเป็นเครือขาย เพื่อสรางพลังงานในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเพื่อก าร
อนุรักษแสิ่งแวดลอม หรือสรางพลังงานในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไปใหกลับมาสมดุลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น โดยเครือขายการเรียนรู
สิ่งแวดลอมนั้นเป็นเครือขายที่มีหลายลักษณะ เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณแเกี่ยวกับการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอม และ การอนุรักษแ
สิ่งแวดลอมแกกันและกัน ไมวาจะเป็นเครือขายการเรียนรูสิ่งแวดลอมที่เป็นองคแกรของรัฐ เ อกชน องคแกรมหาชนและบริษัท องคแกรระหวางประเทศ 
องคแกรทองถิ่น ชุมชน และในมหาวิทยาลัย (ประยูร วงศแจันทรา, 2556 : 42)  
 ความรูเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพราะเป็นกระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิดทั้งในทางที่ดีและ
ไมดี ซ่ึงมีผลจากประสบการณแเดิมหรือความรูเดิม (เสริมศิริ เมนะเศวต, 2525 : 43-44) ทั้งนี้ การจัดการความรูเป็นกระบวนการอยางเป็นระบบเกี่ยวกับ
การประมวลความรู สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณแของบุคคล เพื่อสรางเป็นความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของ
แหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ที่องคแกรจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยูไปประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึ งกอใหเกิดการ
แบงปในและถายโอนความรู เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาองคแกร (พรธิดา วิเชียรปใญญา, 2547 : 30) 
 จิตอาสาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงคแที่บุคคลที่มีพฤติกรรมเหลานี้กระทําดวยความสมัครใจ จิตอาสาเป็นเครื่องชี้ความเจริญทางดานจิตใจ 
ของบุคคลที่ตองการนําศักยภาพตนเองมาชวยเหลือผูอื่นตามกําลังของตน และเมื่อไดกระทําแลวก็สงผลตอความสุขทางใจ และหากสังคมไดขยาย  การ
กระทําจิตอาสาก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะใชในการพัฒนาประเทศชาติได (นพวรรณ ธีระพันธแเจริญ และคณะ, 2553 : 35-36) ทั้งนี้จิตอาสาคือ   ความ
สํานึกของบุคคลที่มีตอสังคม สวนรวม โดยการเอาใจใสและการชวยเหลือ ซ่ึงผูมีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชนแเพื่อสวนรวม (ณัฐณิ
ชากร ศรีบริบูรณแ, 2550 : 18)  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาเป็นสวนสําคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต ซ่ึงตองมีการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีลําดับขั้นตอนที่
เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของนิสิต ดังนั้นการพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน จึงมีขั้นตอนการวิจัยแบง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 การพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาการสอน ดังนี้  
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  1. การออกแบบพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
   1.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน โดยศึกษาเนื้อหาสาระขอมูลพื้นฐานและศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบขอมูล
เบื้องตนกอนการออกแบบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความรูและจิตอาสาสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาออกแบบการสอนและเครื่องมือ
วัดและประเมินผล  
   1.2 การออกแบบการสอน เป็นการกําหนดจุดมุงหมายและกําหนดขอบเขตเนื้อหาสาระของบทเรียนใหเชื่อมโยงกับเอกสารคําสอน
เครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม และแผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ซ่ึงแบงเนื้อหาสาระออกเป็น 8 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขาย หนวยการเรียนรูที่ 2 เครือขายการเรียนรูส่ิงแวดลอม หนวยการเรียนรูที่ 3 เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรภาครัฐ หนวยการ
เรียนรูที่ 4 เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรเอกชน หนวยการเรียนรูที่ 5 เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรมหาชนและบริษัท หนวยการเรียนรูที่ 6 เครือขาย
สิ่งแวดลอมองคแกรระหวางประเทศ หนวยการเรียนรูที่ 7 เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรทองถิ่น และหนวยการเรียนรูที่ 8 เครือขายการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 
   1.3 การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ไดแก แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม และแบบวัดจิตอาสา
สิ่งแวดลอม 
  2. การพัฒนาพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลอง
ใชเพื่อหาคุณภาพของการสอน ซ่ึงในการพัฒนาการสอนผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการถายทอด และเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ซ่ึงผลการ
พัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   2.1 เครื่องมือในการถายทอด ไดแก 
    1) เอกสารคําสอนเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 8 หนวยการเรียนรู ซ่ึงผานการหาคุณภาพ
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวม                  
อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.30) และนําเอกสารคําสอนไปทดลองใช (Try out)       
     2) แผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน จํานวน 8 แผน ซ่ึงผานการหาคุณภาพเครื่องมือ
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก  
( ̅ = 4.10) และนําเอกสารคําสอนไปทดลองใช (Try out) 
   2.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก 
     1) แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม แบงออกเป็น 8 ดาน จํานวน 50 ขอ โดยเนนความสามารถในความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา ซ่ึงนําไปหาคุณภาพ พบวา IOC ของแบบทดสอบความรู มีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป มีคาความยากงายในระดับ
ที่ใชได คือ คาต่ําสุด 0.23 และสูงสุด 0.72 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.25-0.77 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.95 
     2) แบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดลอม แบงออกเป็น 7 ดาน จํานวน 30 ขอ โดยเนนการชวยเหลือ ความรับผิดชอบ การมี
จิตสํานึก และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงนําไปหาคุณภาพ พบวา IOC ของแบบวัดจิตอาสามีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต                
0.26-0.70 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.93 
  3. การทดลองใชการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการนําการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่ไดจากการพัฒนาไปใชกับกลุมตัวอยาง โดย
เปรียบเทียบความรู และจิตอาสาสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน โดยใหนิสิตเป็นผูประเมินตนเอง เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.) ของ
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 ระยะที่ 2 การใชการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ผูวิจัยไดนําการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไปใชกับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 65 คน (ดังตารางที่ 1) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
  1. การเตรียมการกอนการเรียน ทําการปฐมนิเทศผูเรียน โดยอธิบายการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
  2. ทําการวัดความรูความเขาใจกอนเรียนซ่ึงใหนิสิตทําแบบทดสอบความรู และแบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดลอม 
  3. การเรียนนอกชั้นเรียน โดยแจงวัตถุประสงคแและเนื้อหาการเรียนรูแกนิสิต อีกทั้งใหนิสิตศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหนิสิตศึกษา
เรียนรูเนื้อหาบทเรียนจากเอกสารคําสอนดวยตนเองตามความตองการ ตามความสามารถของแตละบุคคล โดยใหอิสระในการเรียนรูแกนิสิต พรอมทั้งชี้
แหลงขอมูล โดยระบุแหลงขอมูลที่ใชในการเรียนรูอื่นๆ ที่หลากหลาย ซ่ึงใหอิสระแกนิสิตในการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ ดวยตนเอง และ
สรางปฏิสัมพันธแรวมกัน โดยนิสิตสามารถสอบถามผูสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากการเรียนรู  รวมทั้งใหนิสิตสรุปเป็น
องคแความรูพรอมตั้งคําถามและปใญหาจากการเรียน 
  4. การเรียนในชั้นเรียน ผูสอนใหคําชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับผูเรียน ในขอคําถามของผูเรียน โดยผูสอนสอดแรกจิตอาสา
สิ่งแวดลอมในการชวยเหลือผูอื่นดานสิ่งแวดลอม การชวยเหลือสังคมดานสิ่งแวดลอม การมุ งมั่นพัฒนาสังคมสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายสิ่งแวดลอม การมีจิตสํานึกสาธารณะดานสิ่งแวดลอม และการดูแลรักษา หวงแหนสาธารณสมบัติดา น
สิ่งแวดลอมแกนิสิต พรอมทั้งกําหนดประเด็นกิจกรรมเครือขายสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเรียนฝึกการคิด วิเคราะหแ โดยแบงกลุมนิสิตประมาณ 4-6 คน เพื่อฝึก
การทํางานเป็นทีม และการเรียนรูแบบรวมมือ โดยนิสิตเลือกเครือขายสิ่งแวดลอมที่สนใจศึกษาตามหัวขอที่ผูสอนกําหนดให แลวรวมกันวางแผนและระดม
สมองรวมกับสมาชิกภายในกลุม และวางแผนเพื่อสรุปประเด็นเครอืขายสิ่งแวดลอม พรอมนําเสนอผลงาน โดยนิสิตสรุปผลการเรียนรู และนําเสนอผลงาน
ในหองเรียน  
  5. ประเมินผลงานและวัดความรูความเขาใจหลังเรียนของนิสิตแตละกลุม และทําแบบทดสอบความรู และแบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดลอม 
จากนั้นผูสอนและนิสิตชวยกันสรุปและอภิปรายเนื้อหาบทเรียนรวมกัน 
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ผลการวิจัย 
 1. การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.67/90.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่ตั้งไว และ
คาดัชนีประสิทธิผลของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีคาเทากับ 0.7252 หมายความวา นิสิตที่เรียนโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีความกาวหนา
ในการเรียนรูคิดเป็นรอยละ 72.52  
 2. ความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 32.41) และหลังเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 45.16) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน นิสิตมีความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอมหลังเรียนมากกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 
 3. จิตอาสาสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีจิตอาสาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.66) และหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก                  
( ̅ = 4.16) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียน นิสิตมีจิตอาสาสิ่งแวดลอมหลังเรียนมากกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                 
(ดังตารางที่ 3) 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1. การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.67/90.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่ตั้งไว 
เนื่องมาจากการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูไดเป็นอยางดี  คือ         
ทําใหเกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธแระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  มีการ
ฝึกปฏิบัติใหผูเรียนไดเรียนรูการทํางานอยางเป็นระบบจนเกิดเป็นชิ้นงาน  เกิดการเรียนรูดวยตนเอง และมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะหแ และแกปใญหาได ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศแจันทรา (2551 : 21) ไดกลาววา กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนและสังคมอันเป็นเปูาหมายสูงสุดตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษาที่อยูบนความ
เชื่อที่วาผูสอนสามารถปลูกฝใงพฤติกรรมของมนุษยแได ถาผูสอนสามารถจัดกิจกรรมหรือประสบการณแในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
เนือ้หา เหมาะสมกับความรูและความสนใจของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประวิทยแ สุทธิบุญ, เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ และประยูร วงศแจันทรา 
(2558 : 197)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา โดยกระบวนการทัศนศึกษา เพื่อสงเสริมการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชกระบวนการทัศน
ศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคาประสิทธิภาพ เทากับ 84.83/83.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่ต้ังไว ดังนั้นการพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานแสดงใหเห็นวา การสอนมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการพัฒนาการสอนตามกระบวนการและขั้นตอน ทําให
การสอนมีความเหมาะสมที่จะทําใหผูเรียนสามารถกาวสูการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สวนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เทากับ 0.7252 หมายความวา นิสิตที่เรียน
โดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน มีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 72.52 สืบเนื่องจากการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาเป็นการสอนที่มุงสงเสริมให
ผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหแ และในการเรียนการสอนชวยเสริมสราง ความรูทางเนื้อหาวิชา และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ
นิอิบณูรอวี บือราเฮง (2558 : 74) การเรียนแบบหองเรียนกลับดานเป็นวิธีการเรียนแนวใหมที่ฉีกตําราการสอนแบบเดิมๆ Flipped Classroom เป็นการ
เรียนแบบกลับหัวกลับหางหรือพลิกกลับ โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ เริ่มจากครูสอนในหองเรียน นักเรียนกลับไปทําการบานสง 
เปลีย่นเป็นนักเรียนเป็นผูคนควาหาความรูดวยตนเองผานสื่อหรือเทคโนโลยีที่ครูจัดหาใหกอนเขาชั้นเรียน และมาทํา กิจกรรม โดยมีครูคอยแนะนําในชั้น
เรียนแทน โดยสิ่งสําคัญของ Flipped Classroom นี้ก็คือ การเรียนการสอนที่ทันสมยั และการใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรม ซ่ึงทั้งสองสวนนี้
จะกระตุน ใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพัชทิชา กุลสุวรรณแ, จุไรรัตนแ คุรุโคตร และประยูร วงศแจันทรา (2560 : 
265) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแกับการจัดการมลพิษอยางยั่งยืน สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบวา ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรแกับการจัดการมลพิษอยางยั่งยืน มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.704 ซ่ึงมีความกาวหนา
ในการเรียน รอยละ 70.40 ดังนั้นการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน จึงแสดงใหเห็นวา มีความเหมาะสมที่ทําใหนิสิตเกิด
ความกระตือรือรนและมีความสนใจในการเรียนรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม เพื่อชวยใหเกิดประเด็นในการแสวงหาความรูที่เกิดประโยชนสูงสุด 
 2. ความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 32.41) และหลังเรียนนิสิตมีความรูโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 45.16) ซ่ึงนิสิตที่ผานการเรียนโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีความรูหลังเรียนมากกวากอนเรียน ซ่ึงมีการแสวงหาความรู
อยางเป็นระบบขั้นตอน จนนําไปสูการจัดระบบเป็นชุดความรูในภาพรวมดานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขาย เครือขายการเรียนรูสิ่งแวดลอม เครือขาย
สิ่งแวดลอมองคแกรภาครัฐ องคแกรเอกชน องคแกรมหาชนและบริษัท องคแกรระหวางประเทศ องคแกรทองถิ่น และการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของเสริมศิริ เมนะเศวต (2525 : 43-44) กลาววา ความรูเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพราะเป็น
กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิดทั้งในทางที่ดีและไมดี ซ่ึงมีผลจากประสบการณแเดิมหรือความรู เดิม และสอดคลองกับ
แนวคิดของพรธิดา วิเชียรปใญญา (2547 : 21) ความรูเป็นกระบวนการของการขัดเกลา เลือกใชและบูรณาการ การใชสารสนเทศเหลานั้น จะเกิดเป็น
ความรูใหม ซ่ึงความรูใหมจึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานความรูและประสบการณแเดิมผนวกกับความรูใหมที่ไดรับ ความรูดังกลาวเป็นสิ่งที่อยูภายในบุคคล
เป็นความรูที่ไมปรากฏชัดแจง หากเมื่อความรูเหลานั้นไดถูกถายทอดออกมาในรูปของการเรียนที่เป็นลายลักษณแ อักษร ความรูนั้นก็จะกลายเป็นความที่
ปรากฏชัดแจง ความรูดังกลาวจะมีคุณคาปรากฏเมื่อนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประยูร วงศแจันทรา (2552 : 78) ได
ศึกษาการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการสอดแทรกจริยธรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษาโดยการสอดแทรกจริยธรรม ทําใหนิสิตมีความรูในระดับสูง จึงสามารถนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรีได ดังนั้นการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน สงผลใหนิสิตเกิดความรู ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะหแ 
สังเคราะหแอยางมีระบบเพื่อใหไดแนวทางใหมที่จะนําไปสูการแกปใญหาสิง่แวดลอมได 
 3. จิตอาสาสิ่งแวดลอม กอนเรียนนิสิตมีจิตอาสาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.66) และหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.16) 
นิสิตมีจิตอาสาสิ่งแวดลอมหลังเรียนมากกวากอนเรียน ที่เป็นเชนนี้เป็นเพราะการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน ซ่ึงมีการใชเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม ชวยใหผูเรียนเกิดความชวยเหลือผูอื่นและสังคมดานสิ่งแวดลอม มุงมั่นพัฒนาสังคม
สิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกสาธารณะดานสิ่งแวดลอม ดูแลรักษา และหวง
แหนสาธารณสมบัติดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณแ (2550 : 18) ไดกลาววา จิตอาสา คือ ความสํานึกของบุคคลที่มีตอ
สังคม สวนรวม โดยการเอาใจใสและการชวยเหลือ ซ่ึงผูมีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชนแเพื่อสวนรวม และความมีจิตอาสาเป็นการ
ตระหนักรู และคํานึงถึงสวนรวมรวมกันหรือคํานึงถึงผูอื่นที่รวมความสัมพันธแเป็นกลุมเดียวกันกับตน ซ่ึงมีความปรารถนาที่จะชวยแกปใญหาใหแกผูอื่นหรือ
สังคมดวยความเต็มใจ และสอดคลองกับแนวคิดของนพวรรณ ธีระพันธแเจริญ และคณะ (2553 : 35-36) จิตอาสาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงคแที่บุคคลที่มี
พฤติกรรมเหลานี้กระทําดวยความสมัครใจ จิตอาสาเป็นเครื่องชี้ความเจริญทางดานจิตใจของบุคคลที่ตองการนําศักยภาพตนเองมาชวยเหลือผูอื่นตาม
กําลังของตน และเมื่อไดกระทําแลวก็สงผลตอความสุขทางใจ และหากสังคมไดขยายการกระทําจิตอาสาก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะใชในการพัฒนา
ประเทศชาติได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปิ่นกนก วงศแปิ่นเพ็ชรแ, วิมล เหมือนคิด และชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2553 : 13-14) ไดศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของกับ
จิตอาสาของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบวา จิตอาสาของของนักศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เนื่องจาก
แรงจูงใจในการทํากิจกรรมจิตอาสาเป็นปใจจัยที่มีความสัมพันธแสูงสุดกับจิตอาสาของนักศึกษา ดังนั้นการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน สงผลใหนิสิตเกิดความสุขใจ ความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อไดทําประโยชนแตอสิ่งแวดลอม ความตองการจะลดปใญหาของสิ่งแวดลอม  ซ่ึง
การสอนนับเป็นตัวกระตุนสําคัญใหนิสิตแสดงพฤติกรรมจิตอาสาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 1 การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 

การเรียนนอกชั้นเรียน การเรียนในชั้นเรียน 
ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
แจงวัตถุประสงคแและเนื้อหาสาระ 
นิสิตเรียนรูดวยตนเอง 
ชี้แหลงขอมูล 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
สรุปองคแความรู 

ชี้แจงและแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน 
ผูสอนใหความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม และสอดแทรกจิต
อาสาสิ่งแวดลอม 7 ดาน พรอมกาํหนดประเด็นกิจกรรม 
อภิปรายกลุม 
นิสิตเลือกเครือขายสิ่งแวดลอมที่สนใจศกึษา พรอมวางแผนสรุป
ประเด็น 
นําเสนอผลงาน 
ประเมินผลงานและทําแบบทดสอบหลังเรียน 
สรุปและอภิปรายบทเรียนรวมกัน 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับเครือขายสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน  
 

ด๎านความรู ๎
กํอนเรียน หลังเรียน 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขาย 
2. เครือขายการเรียนรูส่ิงแวดลอม 
3. เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรภาครัฐ 
4. เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรเอกชน 
5. เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรมหาชนและบริษัท                                                                
6. เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรระหวางประเทศ 
7. เครือขายสิ่งแวดลอมองคแกรทองถิ่น 
8. เครือขายการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

4.93 
3.83 
3.63 
3.50 
3.67 
3.81 
4.20 
4.81 

1.58 
1.12 
1.24 
1.04 
1.20 
1.29 
1.31 
1.15 

7.63 
5.47 
5.00 
5.13 
5.26 
5.24 
5.61 
5.80 

0.57 
0.68 
1.18 
0.89 
1.09 
0.93 
0.62 
0.50 

รวม 32.41 3.56 45.16 2.14 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดลอม กอนและหลังเรียน  
 

ด๎านจิตอาสา 
กํอนเรียน หลังเรียน 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. การชวยเหลือผูอื่นดานสิ่งแวดลอม 
2. การชวยเหลือสังคมดานสิ่งแวดลอม 
3. การมุงมั่นพัฒนาสังคมสิ่งแวดลอม 
4. ความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม 
5. การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายสิ่งแวดลอม 
6. การมีจิตสํานึกสาธารณะดานสิ่งแวดลอม 
7. การดูแลรักษา หวงแหนสาธารณสมบัติดานสิ่งแวดลอม 

2.72 
2.60 
2.61 
2.69 
2.63 
2.61 
2.73 

0.46 
0.46 
0.50 
0.52 
0.63 
0.53 
0.48 

4.04 
4.13 
4.16 
4.21 
4.17 
4.26 
4.22 

0.30 
0.43 
0.41 
0.45 
0.42 
0.47 
0.39 

รวม 2.66 0.20 4.16 0.18 
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การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกส๑ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต๎น 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวคิดในวิชาฟิสิกสแระดับมัธยมศึกษาตอนตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดวยแบบวัดแนวคิด 
วิชาฟิสิกสแ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จํานวน 82 คน จากโรงเรียนแหงหนึ่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูล
ดวยแบบวัดแนวคิด วิชาฟิสิกสแ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบวดัแนวคิดมาแจกแจงประเภทของแนวคิดแลวจัดลงตารางแจกแจง
แนวคิดเพื่อวิเคราะหแแนวคิดคลาดเคลื่อนของกลุมที่ศึกษา ผลการศึกษา พบวานักเรียนสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ ในแนวคิด
เร่ืองกราฟของการเคลื่อนที่ แนวคิดเรื่องปใจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน แนวคิดเรื่องกฎอนุรักษแพลังงาน และแนวคิดเรื่องการตอเซลลแไฟฟูาแบบอนุกรม โดย
ที่นักเรียนไมสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได โดยสาเหตุที่นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่ อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแนั้นมาจาก
นักเรียนขาดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น แสดงใหเห็นวานักเรียนใชวิธีการเรียนแบบทองจํามากกวาการทําความเขาใจเนื้อหาอยางถองแท 
 
ค าส าคัญ : ฟิสิกสแ, แนวคิดทางเลือก, มัธยมศึกษาตอนตน 
 
Abstract 

The purpose of this research was to investigate middle school students’ concepts of physics. The research design was a 
survey research. The participants were 82 students from a school located in Bangkok chosen by purposive sampling method. 
Physics concept test was administered to students and data collected were analyzed and classified. The results showed most 
students held misconceptions as in the following topic: the graph of motion, factors that affect friction, energy conservation laws 
and sources arranged in series. The participants were not able to explain the concepts in detail. The reason that most of the 
students have misconceptions in that the students lack fundamental ideas. It also showed that the students used memorization 
rather than comprehension. 
 
Keywords : Physics, Alternative Conception, Middle School 
 
บทน า 

เปูาหมายหนึ่งของการจัดการเรียนรูวิชาฟิสิกสแซ่ึงถูกบรรจุรวมอยูในสาระที่ 4 และ 5 คือการมุงใหผูเรียนเขาใจปรากฏการณแทางธรรมชาติ 
หลักการ กฎ และทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกสแ สามารถนําหลักการทางฟิสิกสแไปแกปใญหาใชในดานตางๆ ได (กรมการวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) ถึงแมวิชาฟิสิกสแจะมีความสําคัญตอผูเรียน แตจากผลการทดสอบระดับชาติชี้ใหเห็นวา ผูเรียนมีปใญหาในการเรียนฟิสิกสแ เชน รายงานการวิเคราะหแ
คุณภาพแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในรายวิชาวิทยาศาสตรแ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2558) ครั้งที่ 1/2558 โดยที่วิชา PAT 2 มีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยูที่ 86.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน สําหรับวิชา 
PAT 3 มีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยูที่ 93.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน  

จากรายงานขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรแของประเทศไทยรวมไปถึงการจัดการศึกษาในวิชาฟิสิกสแนั้นยังไมประ
ความสําเร็จ เนื่องจากผลการทดสอบตางๆ ยังอยูในระดับต่ํา ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากนักเรียนไมเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ ซ่ึงสอดคลองกั บรายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 10 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542 - 2551) ที่ไดสรุปปใญหาในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวา อาจเกิดจาก
หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการวัดและประเมินผลไมสอดคลองกับนักเรียน เนนการทองจํา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การเรียนการสอนในลักษณะ
นี้ทําใหนักเรียนขาดความรู ความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตรแอยางแทจริง อีกทั้งครูผูสอนยังไมสามารถออกแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจได   
(อัศวรัฐ  นามะกันคํา, 2550; วันธนา  ศิลปะวิลาวัลยแ, 2552; เสนหแ  จามริก, 2546) 

สิ่งที่มีผลตอแนวคิดทางวิทยาศาสตรแของนักเรียนคือพื้นฐานความรูเดิม (กองวิจัยการศึกษา, 2530) พื้นฐานความรูเดิมนั้นเป็นสิ่งจําเป็นมาก
สําหรับการเกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ (สุวัฒกแ  นิยมคา, 2531) หากแนวคิดของนักเรียนขัดแยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรแที่นักเรียนกําลังศึกษา จะ
นําไปสูการเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อน (Misconceptions) ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด และมีผลเสียตอนักเรียน ซ่ึงเป็นการยากในการแกไขแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนนี้ใหถูกตอง (Gilbert, Osborne and Fensham, 1982) แนวคิดเดิมของนักเรียนนั้นมีผลตอการเรียนรู โดยพบวาหากนักเรียนยังคงยึดมั่นใน

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรแศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ กรุงเทพ 10900 
2 อาจารยแภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
3 อาจารยแภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
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แนวคิดเดิมที่ไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรแก็จะทําใหยากที่ จะเปิดใจยอมรับและเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ เป็นที่ยอมรับกันดีวาแนวคิด
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตรแเป็นอุปสรรคตอการเรียนรูฟิสิกสแในทุกระดับชั้น (ธิติยา  บงกชเพชร, 2554) เพราะจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนทางฟิสิกสแพบตัวอยางของแนวคิดความคลาดเคลื่อนทางฟิสิกสแ ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ เชน ครูขาดความรูพื้นฐานวิชา
ฟิสิกสแที่ดี ยึดตําราเพียงเลมเดียวซ่ึงบางเลมผูเขียนก็มีแนวคิดทางฟิสิกสแที่ผิด ไมมองแกนแทของสาระวิชาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทํา
ใหผูวิจัยพบวาโดยสวนใหญงานวิจัยที่มีนั้นจะมีการรวบรวมเฉพาะแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งของบทเรียนในวิชาฟิสิกสแเทานั้น แต ในเนื้อหาฟิสิกสแมีแนวคิด
มากมาย เชน เร่ืองคลื่นกล คลื่นเสียง แสงและทัศนอุปกรณแ เป็นตน แนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนซ่ึงถือเป็นสิ่งจําเป็นในการเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพื่อใหนักเรียนมีแนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ ผูวิจัยจึงจะทําการ ศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียน และแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรแของวิชาฟิสิกสแในแตละบท เพื่อใหครูผูสอนไดใช เพื่อเป็นคลังขอมูลพื้นฐานสําหรับนําไปใชเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อที่จะกระตุนและ
สงเสริมใหนักเรียนไดเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมที่คลาดเคลื่อนไปสูแนวคิดที่ถูกตองทางวิทยาศาสตรแ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและวิเคราะหแแนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกสแ ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูโดยจะใหความสําคัญกับบทบาทของนักเรียนใน
การสรางความเขาใจและสรางความหมายของสิ่งที่ไดเรียนรูมากกวาการสงผานความรูจากวัตถุหรือความจริง เชนความรูมิไดมีอยูในหนังสือหากแตผูอาน
สรางขึ้นจากกระบวนการอาน (Lowenthel and Muth, 2008; Eggen and Kauchak, 1997)ทฤษฎีการการสรางองคแความรูดวยตนเอง แบงออกเป็น 2 
กลุม กลุมแรกคือกลุมแนวคิด การสรางความรูดวยตนเองเชิงปใญญา (Cognitive Constructivism) โดยกลาววาคนเราเรียนรูโดยการสรางความรูดวย
ตนเองตั้งแตเกิดจนโตและมีความกาวหนามากขึ้นตามลําดับ การเรียนรูเกิดจากการปรับตัวของโครงสรางทางปใญญา (Cognitive Structure/schema) 
เมื่อเราไดรับประสบการณแใหม การปรับตัวมีอยูดวยกัน 2 ลักษณะ ไดแก การซึมซับหรือดูดซึม (Assimilation) เมื่อมนุษยแมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมก็จะ
ซึมซับหรือดูดซึมประสบการณแใหมใหรวมเขาอยูกับโครงสรางของสติปใญญาเดิม อาทิ เป็ดนาจะเป็นสัตวแประเภทเดียวกันกับไก เพราะมีปีกและมี ขนเป็น
แผงเหมือนไก สวนอีกลักษณะหนึ่งเป็นการปรับโครงสรางทางปใญญา (Accommodation) หมายถึงการเปลี่ยนแบบโครงสรางทางปใญญาเดิมใหเขากับ
สิ่งแวดลอมหรือประสบการณแใหม เนื่องดวยโครงสรางเดิมไมสามารถอธิบายขอมูลใหมได เพื่อใหโครงสรางทางปใญญาอยูในภาวะสมดุล (equilibrium) 
อาทิ คางคาวดูเหมือนสัตวแปีกเพราะมีปีก แตเมื่อศึกษาสัญฐานวิทยาพบวามีลักษณะคลายสัตวแฟในแทะและมีตอมน้ํานม แทจริงแลวคืออะไรกันแน (พงศแ
ประพันธแ  พงษแโสภณ, 2552)สวนอีกกลุมหนึ่งเป็นกลุมแนวคิด การสรางความรูดวยตนเองเชิงสังคม (Social Constructivism) ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก 
Vygotsky เขามองวาการสรางความรูเป็นกระบวนการทางสังคมดวย (social process) (Appleton, 1997) เชน การทํางานกลุม การพูดคุยในวงสนทนา 
และการอภิปราย เป็นตน (พงศแประพันธแ  พงษแโสภณ, 2552) นอกจากนี้ Vygotsky ยังกลาววานักเรียนจะบรรลุเปูาหมายสูงสุดถาไดรับการชวยเหลืออยาง
เหมาะสม โดยเขาจําแนกระดับความสามารถทางสติปใญญาดวยสิ่งที่เรียกวา Zone of Proximal Development (ZPD) (Hodson and Hodson, 
1998) จะเห็นไดวาทั้ง การสรางความรูดวยตนเองเชิงปใญญา  (Cognitive Constructivism) และ การสรางความรูดวยตนเองเชิงสังคม (Social 
Constructivism) นั้นสงผลโดยตรงตอแนวคิดของนักเรียน ซ่ึงแนวคิดทั้งสองนี้จะสนับสนุนแนวคิดที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเขาใจความ
แตกตางๆ ระหวางแนวคิดคลาดเคลื่อนกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ (Pimthong, 2006)  แมวานักเรียนจะสรางองคแความรูดวยตนเอง แตก็พบวานักเรียนมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตรแ ซ่ึงเป็นอุปสรรคตอการเรียนรูฟิสิกสแในทุกระดับชั้น (ธิติยา  บงกชเพชร, 2554) เพราะถานักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนมากอนเรียนในชั้นเรียน จะเป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ ผูสอนจึงจําเป็นจะตองคํานึงถึงแนวคิดเดิมของนักเรียน (west and pine, 
1985; Osborne and Wittrock, 1983 อางใน ปใฐมาภรณแ, 2551) ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนทางฟิสิกสแ  
โดยพบวา นักเรียนมักแนวคิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องแรง วาวิธีการหาแรงลัพธแ เมื่อทิศทางของแรงไปคนละทาง ผลของแรงทําใหตูไมเคลื่อนที่ หรือ
ทิศทางของแรงชนกัน วิธีการหาแรงลัพธแคือแรง 2 คน ดันกัน ผลของแรงทําใหตูเคลื่อนที่ (มัทรียา นาคสงวน, 2556) นักเรียนไมสามารถระบุตําแหนงและ
ลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นไดถูกตอง โดยนักเรียนเขาใจวา ภาพที่เกิดจากกระจกเวา เมื่อวางวัตถุไวที่ระยะมากกวาสองเทาของความยาว โฟกัส เป็น
ภาพเสมือนหัวตั้ง หรือเป็นภาพจริงหัวตั้ง หรือเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเทากับหรือใหญกวาวัตถุ (กุลธิดา สุวัชระกุลชร, 2556)นอกจากนี้ในแนวคิดเรื่อง
หนวยของปริมาณอนุพัทธแ มีนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปริมาณอนุพัทธแในหลายแนวคิด นักเรียนมักเอาปริมาณทางฟิสิกสแคนละปริมาณมาบวก
หรือลบกัน (Cutnell and Johnson, 2007; Wolf, 2003) นักเรียนไมสามารถระบุหนวยของปริมาณอนุพัทธแได เชน นักเรียนไมสามารถระบุไดวาหนวย
ของอัตราเร็วคือ เมตรตอวินาที (Sang, 2014; Bong, 2014;  Wolf, 2003; Young and Freedman, 2008; Serway and Faughn, 2012; Holzner, 
2006) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสํารวจแนวคิดฟิสิกสแ กลุมที่ศึกษาคือ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 
82 คน จากโรงเรียนแหงหนึ่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลดวยแบบ
วัดแนวคิด วิชาฟิสกิสแ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน ซ่ึงมีขึ้นตอนดังนี้ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาฟิสิกสแ และศึกษาหนังสือเรียนวิชาฟิสิกสแ ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เพื่อที่จะจําแนกขอมูลที่เป็นแนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชา
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ฟิสิกสแ โดยใชหลักเกณฑแคือจะแบงตามแนวคิดที่ปรากฏในวิชาฟิสิกสแ ตามการแบงบทของหนังสือเรียนวิชาฟิสิกสแตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอ นตน 
พุทธศักราช 2551 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบวัดแนวคิดและเทคนิคการเขียนขอคําถาม และแนวคิดคลาดเคลื่อนใน
วิชาฟิสิกสแ เพื่อมาใชเป็นขอมูลในการสรางแบบวัดแนวคิด 
ดําเนินการสรางแบบวัดแนวคิด วิชาฟิสิกสแ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเป็นแบบวัดแนวคิดชนิดคําถามปลายเปิด (open-ended) พรอมทั้งกําหนดแนว
คําตอบที่ถูกตองที่สอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรแ จํานวน 8 ขอ ครอบคุลมทุกแนวคิดที่กําหนดไว  
นําแบบวัดแนวคิดวิชาฟิสิกสแระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแจํานวน 2 ทาน ซ่ึงเป็นอาจารยแในสาขาวิทยาศาสตรแ
ศึกษาและอาจารยแในสาขาวิชาฟิสิกสแ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรง (validity) ของแบบวัดแนวคิดและความเหมาะสมของขอ
คําถามกับแนวคําตอบแตละขอสอดคลองกับแนวคิดที่ตั้งไว ความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวปรับปรุงแกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
ใหมีความถูกตอง ชัดเจน 

นําแบบวัดแนวคิดวิชาฟิสิกสแระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่แกไขแลว จํานวน 8 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไมใชกลุ ม
ตัวอยาง ที่ผานการเรียนฟิสิกสแในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมาแลวเพื่อดูความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของภาษา ระยะเวลาในการทําขอสอบ 
พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
จัดทําแบบวัดแนวคิดวิชาฟิสิกสแระดับมัธยมศึกษาตอนตนฉบับสมบูรณแ จํานวน 8 ขอ แลวแบบวัดดังกลาวไปใชกับกลุมที่ศึกษาตอไป 
 7. จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบวัดแนวคิดมาแจกแจงประเภทของแนวคิดแลวจัดลงตารางแจกแจงแนวคิดเพื่อวิเคราะหแแนวคิดคลาดเคลื่อน
ของกลุมที่ศึกษา ในแตละหัวขอของรายวิชาฟิสิกสแในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหแขอมูลแนวคิดวิชาฟิสิกสแจากแบบวัดแนวคิด วิชาฟิสิกสแ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของกลุมที่ศึกษา โดยผลการศึกษาแตละ
แนวคิดแสดงในตารางที่ 1 และมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1 ลักษณะแนวคิดฟิสิกสแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

แนวคิด 
จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีแนวคิดในกลุมตางๆ (N = 82) 

SU PU PU/SM SM NU 
1.1.1)ความสัมพันธแระหวางปริมาณในแนวแกนตั้งกับปริมาณ
ในแนวแกนนอนของกราฟความเร็วกับเวลา ในกรณีวัตถุ
เคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่ 

28 
(34.15 %) 

36 
(43.90 %) 

5 
(6.10 %) 

13 
(15.85 %) 

0 
(0.00 %) 

1.1.2)ความชันของกราฟความเร็วกับเวลา  ในกรณีวัตถุ
เคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่ 

11 
(13.41 %) 

11 
(13.41 %) 

6 
(7.33 %) 

53 
(64.63 %) 

1 
(1.22 %) 

1.2.1)ความสัมพันธแระหวางปริมาณในแนวแกนตั้งกับปริมาณ
ในแนวแกนนอนของกราฟความเร็วกับเวลา สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวตรงในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงเป็นศูนยแ 

36 
(43.90 %) 

41 
(50.00 %) 

3 
(3.66 %) 

2 
(2.44 %) 

0 
(0.00 %) 

1.2.2)ความชันของกราฟความเร็วกับเวลา  สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง ในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง เป็น
ศูนยแ 

25 
(30.49 %) 

24 
(29.27 %) 

4 
(4.88 %) 

28 
(34.14 %) 

1 
(1.22 %) 

1.3.1)ความสัมพันธแระหวางปริมาณในแนวแกนตั้งกับปริมาณ
ในแนวแกนนอนของกราฟความเร็วกับเวลา สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวตรงในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความหนวงคงที่ 

34 
(41.46 %) 

39 
(47.56 %) 

4 
(4.88 %) 

5 
(6.10 %) 

0 
(0.00 %) 

1.3.2)ความสัมพันธแระหวางปริมาณในแนวแกนตั้งกับปริมาณ
ในแนวแกนนอนของกราฟความเร็วกับเวลา สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวตรงในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงเป็นศูนยแ 

7 
(8.54 %) 

8 
(9.76 %) 

3 
(3.66 %) 

63 
(76.82 %) 

1 
(1.22 %) 

1.4)พื้นที่ใตกราฟของกราฟความเร็วกับเวลา สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง 

9 
(10.98 %) 

0 
(0.00 %) 

0 
(0.00 %) 

66 
(80.49 %) 

7 
(8.53 %) 

2)พื้นที่ผิวสัมผัสกับแรงเสียดทาน 18 
(21.95 %) 

2 
(2.44 %) 

5 
(6.10 %) 

57 
(69.51 %) 

0 
(0.00 %) 

3.1)ปใจจยัที่มีผลตอโมเมนตแ 41 
(50.00 %) 

20 
(24.39 %) 

8 
(9.76 %) 

11 
(13.41 %) 

2 
(2.44 %) 

3.2)โมเมนตแ 62 
(75.61 %) 

4 
(4.88 %) 

0 
(0.00 %) 

14 
(17.7 %) 

2 
(2.44 %) 
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แนวคิด 
จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีแนวคิดในกลุมตางๆ (N = 82) 

SU PU PU/SM SM NU 
4)กฎอนุรักษแพลังงาน 4 

(4.88 %) 
1 

(1.22 %) 
11 

(13.41 %) 
66 

(80.49 %) 
0 

(0.00 %) 
5)การหาคาความตานทาน 34 

(41.46 %) 
3 

(3.66 %) 
17 

(20.73 %) 
27 

(32.93 %) 
1 

(1.22 %) 
6)การตอเซลลแไฟฟูาแบบอนกุรม 28 

(34.15 %) 
0 

(0.00 %) 
1 

(1.22 %) 
53 

(64.63 %) 
0 

(0.00 %) 
7.1)เลนสแบาง 46 

(56.10 %) 
7 

(8.54 %) 
3 

(3.66 %) 
15 

(18.29 %) 
11 

(13.41%) 
7.2)ตาและการมองเห็น 42 

(51.22 %) 
2 

(2.44 %) 
12 

(14.63 %) 
26 

(31.71 %) 
0 

(0.00 %) 
8)ความดันของของไหล 43 

(52.44 %) 
4 

(4.88 %) 
3 

(3.66 %) 
30 

(36.58 %) 
2 

(2.44 %) 
 
หมายเหต:ุ SU แทนกลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแ PU แทนกลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบางสวน 
    PU/SM แทนกลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน 
    SM แทนกลุมแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ  NU แทนกลุมไมเขาใจแนวคิด 
 

จากขอมูลที่ไดจากกลุมที่ศึกษา พบวา ในแนวคิดการเคลื่อนที่เป็นเสนตรง ขอที่ 1.1.1 ขอที่ 1.2.1 และขอที่ 1.3.1 ซ่ึงนักเรียนตองอธิบาย
ความสัมพันธแระหวางปริมาณในแนวแกนตั้งกับปริมาณในแนวแกนนอนของกราฟความเร็วกับเวลาสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง ในกรณีความเรงคงที่  
ความเรงเป็นศูนยแ และความหนวงคงที่ นักเรียนสวนใหญสามารถตอบคําถามไดถูกตองแตยังแบงกลุมแนวคิดออกเป็นสองกลุ มใหญๆ คือ รอยละ 43.90 
รอยละ 50.00 และ รอยละ 47.56 ตามลําดับ ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตรแบางสวน  (PU) ซ่ึงนักเรียนสามารตอบคําถามไดถูกตองเชนกันแตไมไดใหเหตุผล
ประกอบ ตัวอยางคําตอบของนักเรียน เชน ในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่นักเรียนไดอธิบายถึงความเร็วเพียงวา “มีคาเพิ่มขึ้น” เมื่อเวลาผานไป 
อยางไรก็ตามในแนวคิดนี้ยังพบนักเรียนอีกสวนที่มีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SU) คือ รอยละ 34.15 รอยละ 43.90 และรอยละ 41.46 ตามลําดับ ที่
สามารถตอบคําถามไดถูกตองและอธิบายพรอมกับใหเหตุผลประกอบไดถูกตองสมบูรณแ  เชน ในกรณีในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่นักเรียนได
อธิบายถึงความเร็ววา “คาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเวลาผานไปความสูงของกราฟสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น” นอกจากนี้ยังพบวา แนวคิดในขอที่ 1.1.2 
ขอที่ 1.2.2 ขอที่ 1.3.2 ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ตองอธิบายความชันของกราฟความเร็วกับเวลา ในกรณีความเรงคงที่ ความเรงเป็นศูนยแ และความหนวงคงที่ มี
นักเรียน รอยละ 64.63 รอยละ 34.14 และ รอยละ 76.82 ตามลําดับ ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยนักเรียนไมสามารถ
อธิบายถึงความชันกราฟซ่ึงไดถูกตอง ตัวอยางคําตอบของนักเรียน เชน ในกรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่นักเรียนไดอธิบายวาความชั้นซ่ึงหมายถึง
ความเรงนั้น “มีคาเพิ่มขึ้น เพราะกราฟเอียงขึ้น” สวนแนวคิดในขอที่ 1.4 ซ่ึงนักเรียนจะตองอธิบายพื้นที่ใตกราฟของกราฟความเร็วกับเวลา สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง พบวา นักเรียนสวนใหญที่มากถึงรอยละ 80.49 ที่มีแนวคิดแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยไมสามารถอธิบาย
ไดวาพื้นที่ใตกราฟคือการกระจัดหรือระยะทาง 

แนวคิดพื้นที่ผิวสัมผัสกับแรงเสียดทานในขอที่ 2 พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 69.51 นั้ นมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ 
(SM) โดยนักเรียนอธิบายวาพื้นที่ผิวสัมผัสนั้นมีผลตอแรงเสียดทาน โดยตัวอยางคําตอบนักเรียนอธิบายวา “สามารถสรุปไดวาขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัสของ
กลองไมกับโต฿ะ เพราะ ยิ่งพื้นผิวมีขนาดที่มาก ก็จะตองออกแรงดึงกลองไมที่ มากตามไปดวย” แตยังมีนักเรียนอีกรอยละ 21.95 ที่มีแนวคิดแนวคิด
วิทยาศาสตรแ (SU) ซ่ึงนักเรียนไดอธิบายวา พื้นที่ผิวสัมผัสไมมีผลตอแรงเสียดทาน 

แนวคิดคิดเรื่องโมเมนตแในขอที่ 3.1 พบวา นักเรียนสวยใหญรอยละ 50 สามารถระบุถึงปใจจัยที่มีผลตอโมเมนตแไดถูกตองครบถวนทั้งสองปใจจัย 
คือ ระยะหางของแนวแรงที่หางจากจุดหมุนในแนวตั้งฉากและขนาดของแรง แตมีนักเรียนอีกรอยละ 24.39 ที่สามารถระบุปใจจัยไดถูกตองแต ไมครบถวน 
สวนแนวคิดในขอที่ 3.2 พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 75.61 สามารถเขาใจแนวคิดที่ทําใหคานอยูในแนวระดับไดถูกตอง โดยนักเรียนอธิบายเมื่อฝใ่งใดก็
ตามที่มีระยะตั้งฉากนอยกวาควรจะมีขนาดของแรงมากกวา เชน “F1หนักกวา เพราะดาน F2 มีขนาดคานที่ยาวกวา” 
แนวคิดเรื่องกฎอนุรักษแพลังงานในขอที่ 4 พบวา นักเรียนสวนใหญไมมีความเขาใจในแนวคิดนี้ โดยมีนักเรียนรอยละ 80.49 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยนักเรียนอธิบายวา บริเวณที่มีความชันมากที่สุดจะมีพลังงานจลนแมากที่สุด โดยไมไดคํานึงถึงระดับความสูงที่เปลี่ยนไปของ
วัตถุเลย 

แนวคิดเรื่องการหาคาความตานทานในขอที่ 5 โดยแนวคิดนี้นักเรียนตองอธิบายวาความยาวนั้นมีผลตอความตานทานโดยวัตถุยิ่งมีความยาว
มากความตานทานก็จะมากขึ้นดวย พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 41.46 มีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SU) โดยตัวอยางคําตอบของนักเรียน คือ “ตัว
ตานทาน ยิ่งมีความยาวมากยิ่งเพิ่มความตานทาน” นอกจากนี้นักเรียนอีกสวนรอยละ 32.93 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดย
นักเรียนเขาใจวา ยิ่งวัตถุมีความยาวมากขึ้นความตานยิ่งลดลง 
แนวคิดเรื่องการตอเซลลแไฟฟูาในขอที่ 6 โดยนักเรียนจะตองวาดรูปสายไฟในวงจรเพื่อเชื่อมเซลลแไฟฟูากับหลอดไฟเพื่อใหหลอดไฟนั้นสวา งมากที่สุด ซ่ึง
เป็นการตอเซลลแไฟฟูาแบบอนุกรม พบวา มีนักเรียนเพียงรอยละ 34.15 ที่คิดวาการตอเซลลแไฟฟูาแบบอนุกรมจะทําใหหลอดไฟมีความสวางมากที่สุด แต
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นักเรียนสวนใหญรอยละ 64.63 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยเขาใจวาควรตอเซลลแไฟฟูาแบบขนานหลอดไฟจึงจะสวางมาก
ที่สุด 

แนวคิดเรื่องเลนสแบางในขอที่ 7.1 โดยแนวคิดนี้ใหนักเรียนระบุรังสีของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผานเลนสแนูนโดยใชเลนสแตาเป็นตัวแทนจากการวดรูป 
พบวา นักเรียนสวนใหญ รอยละ 56.10 มีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SU) ซ่ึงสามารถวาดรูปไดถูกตอง และทําใหสามารถระบุตําแหนงของภาพที่เกิดขึ้น
ได ทําใหในขอที่ 7.2 ซ่ึงแนวคิดนี้ตองการใหนักเรียนระบุตําแหนงของภาพโดยอธิบายวาภาพเกิดที่หนาเรตินาหรือหลังเรตินา พบวา มี นักเรียนรอยละ 
51.22 มีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SU) และสามารถระบุตําแหนงของภาพไดถูกตองเชนกัน นอกจากนี้ยังพบวา มีนักเรียนรอยละ 18.29 ที่มีแนวคิด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยไมสามารถระบุรังสีของแสงเมื่อผานเลนสแนูนได และอีกรอยละ 13.41 ที่เป็นกลุมไมเขาใจแนวคิด (NU) คือ 
ไมไดวาดรูปในขอนี้เลย สงผลให ในขอที่ 7.2 มีนักเรียน รอยละ 37.71 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยไมสามารถระบุตําแหนง
ของภาพไดถูกตอง  

แนวคิดเรื่องความดันของของไหลในขอที่ 8 พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 52.44 มีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตรแ  (SU) โดยอธิบายไดวา                 
ความหนาแนนและความสูงมีผลตอความดันของของไหล เชน นักเรียนตอบวา “A เพราะมีปริมาณของเหลวอยูสูงสุดและมีคาความหนาแนนมากสุด”  
สวนนักเรียนอีกรอยละ 36.58 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแ (SM) โดยนักเรียนระบุเพียงแคความหนาแนนที่มีผลตอความดันของของไหล 
 
สรุปผลและอภิปราย 
 จากการวิเคราะหแแบบวัดแนวคิดวิชาฟิสิกสแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแบบวัดแนวคิด วิชาฟิสิกสแ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
พบวานักเรียนสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรแในหลายแนวคิด ไดแก แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับความชันของกราฟความเร็วกับเวลาและ
พื้นที่ใตกราฟ ซ่ึงเหตุผลที่นักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนไมเขาใจความหมายของความชันของกราฟซ่ึงคาของของความชัน
ของกราฟจึงมีคาเทากับปริมาณที่มีคาเทากับอัตราสวนของปริมาณในแกนดิ่งและแกนนอน สวนพื้นที่ใตกราฟ จะมีคาเทากับปริมาณที่เกิดขึ้นจากผลคูณ
ของปริมาณในแกนดิ่งและแกนนอน แนวคิดเรื่องพื้นที่ผิวสัมผัสกับแรงเสียดทาน โดยนักเรียนเขาใจวาแรงเสียดทานขึ้นกับพื้นที่ผิวสัมผัสของกลองไม โดย
พื้นที่ผิวสัมผัสของกลองไมที่ใหญกวาจะมีแรงเสียดทานมากกวาพื้นที่ผิวสัมผัสของกลองไมที่มีขนาดเล็กกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ บัวระ
พันธแ และ เพ็ญจันทรแ ซิงหแ (2550) และ Ryan Bong (2014) ที่พบวา นักเรียนไมตระหนักถึงอิทธิพลอื่นๆที่มีผลตอการเคลื่อนที่ เชน ความเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแนวรังสีของแรงผานเลนสแ นักเรียนยังไมสามารถระบุลักษณะรังสีของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผานเลนสแ
นูนไดถูกตองจึงทําใหไมสามารถระบุตําแหนงของภาพที่เกิดจากเลนสแนูนได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา สุวัชระกุลธร (2556) ที่พบแนวคิด
คลาดเคลื่อนในลักษณะนี้เชนกัน แนวคิดเรื่องกฎอนุรักษแพลังงานกล โดยนักเรียนไมสามารถที่จะอธิบายถึงความสัมพันธแของพลังงานศักยแและพลังงานจลนแ
ในแตละตําแหนงไดและสวนใหญจะเขาใจวาในบริเวณที่มีความชันมากวัตถุควรจะมีพลังงานจลนแมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ Serway and Vuille (2012) 
ที่กลาววา ผลรวมของพลังงานศักยแและพลังงานจลนแจะมีคาคงที่คาหนึ่งเสมอ ซ่ึงผูวิจัยคิดวา สาเหตุที่นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตรแนั้นมาจากนักเรียนขาดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น แสดงใหเห็นวานักเรียนใชวิธีการเรียนแบบทองจํามากกวาการทําความเขาใจเนื้อหา
อยางถองแท ดังนั้นครูผูสอนจึงควรทบทวนแนวคิดพื้นฐานที่จําเป็นในการเรียนเรื่องนั้นๆ ซ่ึงขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ไดสะทอนใหเห็นวา นักเรีย นยังคงมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกสแและสงผลตอแนวคิดอื่นๆใหคลาดเคลื่อนไปดวย 
 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 

ในการศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกสแโดยใชแบบวัดแนวคิดนี้ สามารถชวยใหครูผูสอนใชเป็นขอมูลในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ แตดวยขอจํากัดของเวลา กลุมที่ศึกษา และเนื้อหาที่ใชในการวิจัยนี้ไมใชตัวแทนทั้งหมดของแนวคิดในวิชาฟิสิกสแของนัก เรียน ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 

1.ผลการวิจัยพบวานักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกสแในระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูมาก ดังนั้นควรมีการศึกษา วิธีการพัฒนา
แนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกสแในเนื้อหาวิชาฟิสิกสแ  

2.การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกสแ ควรใชวิธีการที่สามารถไดขอมูลในเชิงลึกกวานี้ เชน การสัมภาษณแ
นักเรียนเป็นรายบุคลเป็นตน 
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บทคัดยํอ 
สิ่งแวดลอมศึกษาเป็นกระบวนการถายทอดองคแความรูดานสิ่งแวดลอมใหคนเกิดความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติ เจตคติและคานิยมที่ดีตอสิ่งแวดลอม 
เพื่อแกไขปใญหาสิ่งแวดลอม โดยเนนทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถบูรณาการความรูตางๆ ประยุกตแใชเทคโน โลยี
สารสนเทศในการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีคุณภาพใหเกิดประโยชนแในการรักษาไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคง
อยูอยางยั่งยืน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู และคานิยมสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 จํานวน 117 คน 
ไดมาโดยการเจาะจงนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอม ระยะเวลาในการวิจัย 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แผนการสอน เอกสารคําสอนวิทยาการสิ่งแวดลอม แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับวิทยาการสิ่งแวดลอม และแบบวัดคานิยมตอสิ่งแวดลอม ผลการศึกษ า
พบวา หลังการเรียนนิสิตมีองคแความรูเกี่ยวกับวิทยาการสิ่งแวดลอม และมีคานิยมตอสิ่งแวดลอมมากกวากอนเรียน  แสดงใหเห็นวา การสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับสามารถพัฒนาความรูและคานิยมตอสิ่งแวดลอมได 
 
ค าส าคัญ : การสอน สิ่งแวดลอมศึกษา วิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คานิยมตอสิ่งแวดลอม 
 
Abstract 
Environmental education is process of transfer knowledge about environment for people on environmental knowledge, attitude 
and value to solve environmental problems by practice of environment and natural resources and integrated knowledge, 
applying information technology to quality of environmental and natural resources management. The research were interested to 
study on process of teaching environmental education using backward design-based learning method. The research aimed to 
study the development of teaching environmental education using backward design-based learning method and to study and 
compare environmental knowledge and value. The sample were 117 first year undergraduate students studying in environmental 
education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, academic year 2016, derived by a purposive 
sampling students enrolled in the environmental science course, in the first semester of the academic year of the study period in 
2016. The research instruments were teaching plan, teaching document, knowledge test of environmental science and 
environmental value test. The study showed that after learning, they had high environmental knowledge and environmental 
value than before learning, indicated that to teaching environmental education using Backward Design-Based Learning Method to 
be reverse their environmental knowledge and  values. 
 
Keywords: Teaching, Environmental Education, Backward Design-Based Learning Method, Environmental Knowledge, 
Environmental value 
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บทน า 
 วิถีชีวิตของมนุษยแโลกในปใจจุบันตองเผชิญกับปใญหาทาทายตางๆ จากการกาวยางสู สหัสวรรษใหม  ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยี ที่จะนําประโยชนแมาสูคนสวนใหญ แตในขณะเดียวกันก็สงผลเสียมาสูสิ่งแวดลอมและสังคมดวย ไมวาจะเป็นความแตกตาง
ระหวางคนร่ํารวยกับคนยากจนภายในประเทศ และความไมเทาเท่ียวกันระหวางประเทศตางๆ ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอมที่กําลังเพิ่มขึ้นในประเทศที่
พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา สภาวะเหลานี้ถึงแมจะมีสาเหตุมาจากประเทศตางๆเพียงไมกี่ประเทศ แตก็สงผลกระทบตอมนุษยแทุกคน                 
(ประยูร วงศแจันทรา. 2559 : 30) โดยเฉพาะปใญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซ่ึงนับวันจะเป็นปใญหาที่กําลังสูภาวะวิกฤติและสงผลตอ
มนุษยแโลก ไมวาจะเป็นการลดลงของพื้นที่ปุาไม ความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟูา อากาศ การปนเปื้อนของมลพิษ ปใญหาดังกลาวลวนแลวแตเกิดจาก
น้ํามือมนุษยแ ที่นําเอาทรัพยากรมาใชเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองในรูปแบบของการผลิต การบริโภคแบบไมยั่งยืน ขาดความรูความเขา ใจ  
ความตระหนักในเรื่องของความสัมพันธแระหวางมนุษยแและสิ่งแวดลอม  

สิ่งแวดลอมศึกษา เป็นกระบวนการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมที่นําไปสูการแกปใญหาที่ยั่งยืน ดวยกระบวนการถายทอดองคแความรู
ดานสิ่งแวดลอมใหคนเกิดความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติ เจตคติและคานิยมที่ดีตอสิ่งแวดลอม ความตระหนักตอปใญหาสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกไข
ปใญหาสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งแวดลอมศึกษามีคุณลักษณะเป็นการศึกษาเพื่อชีวิต การศึกษาตลอดชีพ การเรียนรู
เพื่อการอยูรวมกันของมนุษยชาติ(ประยูร วงศแจันทรา. 2553 : 357) ซ่ึงสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544 : 93) ไดกลาวถึงการใชกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษาในการแกปใญหาสิ่งแวดลอมวามีความมุงหวังใหผูเรียนไดทําการอนุรักษแและใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ใหเกิดความรัก และความ ตระหนักทาง
สิ่งแวดลอมตั้งแตระดับประถมวัยจนถึงระดับสูงสุด 

 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูที่กําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียนกอน แลวจึงมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สามารถยอนตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิพล ของการจัดการเรียนรูไดตลอด 
เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความสามารถ และสามารถนําไปประยุกตแใชกับสถานการณแตางๆ ได  (ชลยา เมาะราศี. 2556 : 2) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่สามารถ
นําไปปรับใชไดกับรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ จริยธรรม
สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปใชในการปูองกัน แกไข และการจัดการปใญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ประยูร วงศแจันทรา, 2554: 353)  
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ ในรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอม ที่มุง
สนับสนุนใหผูเรียนมีความรูเชิงวิชาการ มีคานิยม มีจิตสํานึก แสวงหาความรูใหม มีความสามารถในการสรางสรรคแการแกไขปใญหาทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
ในปใจจุบัน พรอมทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธกีารเรียนรูแบบยอนกลับ 
 2. เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบคะแนนความรูและคานยิมสิ่งแวดลอมกอนและหลังการเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา เป็นหลักการหรือกระบวนการใหความรูทางสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนทั่วไปโดยสอดคลองตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และผูสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้นตองมีความรูและความเขาใจทั้งวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาใหกลมกลืนกับความเป็นอยูใ น
ชีวิตประจําวัน มิฉะนั้นการใหความรูจะไมเกิดประโยชนแ (ประยูร วงศแจันทรา, 2554: 348)  
 กระบวนการสอนแบบยอนกลับ เป็นกระบวนการออกแบบจัดการเรียนรูโดยปลายทางหรือผลงานของผูเรียนเมื่อจบบทเรียนเป็นหลัก               
ครูออกแบบอยางดีแลว คิดอยางดีแลวจึงนําองคแประกอบลงไปใบแผนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอน (โกวิท ประวาลพ ฤกษแ. 2551 : 18-25)                
ซ่ึงกระบวนการสอนแบบยอนกลับที่มีขั้นตอนอยางชัดเจนตามกระบวนการของ Wiggins และMcTigheจะชวยใหผูเรียนมีความรู ขอเท็จจริง ความคิด           
รวบยอด และคุนเคยกับสิ่งที่ควรรู กระตุนใหเกิดความเขาใจที่คงทนติดตัวผูเรียนไป  (เฉลิม ฟใกออน. 2550 : 1)  
 ความรู (Knowledge) เป็นสิ่งที่บุคคลไดรับการถายทอดเรื่องราวตางๆ จากการเรียนรู การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็นมา                  
ผานประสาทสัมผัสตางๆ อันจะเป็นประสบการณแของบุคคลซ่ึงจะสะสมและถายทอดสืบตอกันไปจนกลายเป็นความรู (ไพศาล หวังพานิช.2526 : 96) และ
ยังเป็นความสามารถที่เกี่ยวกับความจํา ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของ การระลึกได ในสวนที่เป็นเนื้อหาสาระกระบวนการและความคิดทฤษฎีตางๆ (Bloom. 
1986 : 19) 
 คานิยมสิ่งแวดลอม เป็นเกณฑแมาตรฐานของสังคมที่มีตอสิ่งแวดลอมและยังเป็นเครื่องกําหนดกิจกรรมของชีวิตมนุษยแในการปฏิบัติตอ
สิ่งแวดลอม(ประยูร วงศแจันทรา, 2559: 86) กระบวนการสรางคานิยมของสิ่งแวดลอมนั้นจะตองเริ่มจากการเรียนรูที่มีความจําเป็นหรือเป็นความตองการ
จนเกิดเป็นความชื่นชอบ ความสนใจกระตุมใหเกิดความเขาใจของคุณคาสิ่งแวดลอม และนําไปใชประโยชนแ (ลวน สายยศ. 2542:128) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับมีขั้นตอนการวิจัย  ประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 การพัฒนาการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับตามแนวคิดกระบวนการออกแบบยอนกลับ ซ่ึงมีขั้นตอน
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. การศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ
ยอนกลับ โดยเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกับหลักการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
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  2. การสรางและพัฒนารูปการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ โดยการวิเคราะหแสังเคราะหแองคแประกอบที่
เกี่ยวของและจัดความสัมพันธแของรูปแบบ 
  3. การจัดทําขอมูลประกอบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบยอนกลับ ได
จัดทําเอกสารคําสอนวิทยาการสิ่งแวดลอม ซ่ึงเป็นการดําเนินการนํารูปแบบไปใชจริง แยกเป็นหนวยการเรียนรูทั้งหมด 14 หนวย ดังนี้ หนวยที่ 1 
สิ่งแวดลอม หนวยที่ 2 ระบบนิเวศ หนวยที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ หนวยที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ หนวยที่ 5 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หนวยที่ 
6 มลพิษสิ่งแวดลอม หนวยที่ 7 จริยธรรมสิ่งแวดลอม หนวยที่ 8 การจัดการสิ่งแวดลอม หนวยที่ 9 วิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม หนวยที่ 10 เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม หนวยที่ 11 เศรษฐศาสตรแสิ่งแวดลอม หนวยที่ 12 อนามัยสิ่งแวดลอม หนวยที่ 13 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หนวยที่ 14 สิ่งแวดลอมศึกษา 
 ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลการทดลองใชการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ  ในการการศึกษาผูวิจัยไดสราง
เครื่องมือในการถายทอด และเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ซ่ึงผลการพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  2.1 เครื่องมือในการถายทอด ไดแก 
   1) เอกสารคําสอนวิทยาการสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 14 หนวยการเรียนรู  ซ่ึงผานการหาคุณภาพเครื่องมือ                  
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก  
( ̅ = 4.50) และนําเอกสารคําสอนไปทดลองใช (Try out)      
   2) แผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธกีารเรียนรูแบบยอนกลับ ซ่ึงผานการหาคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
โดยพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของทุกขอมีคามากกวา 0.50 และประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.30) 
  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก 
   1) แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับวิทยาการสิ่งแวดลอม คําตอบเป็น 4 ตัวเลือก ซ่ึงนําไปหาคุณภาพ พบวา IOC ของแบบทดสอบ
ความรูมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป มีคาความยากงายในระดับที่ใชได คือ คาต่ําสุด 0.466 และสูงที่สุด 0.65 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.303-0.604 และมีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.846 
   2) แบบวัดแบบวัดคานิยมตอสิ่งแวดลอม โดยแบบวัดคานิยมตอสิ่งแวดลอม มีลักษณะเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ซ่ึงนําไปหาคุณภาพ 
พบวา IOC ของแบบวัดคานิยมตอสิ่งแวดลอม มีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.355-0.777 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.775 
 ระยะที่ 3 การใชกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับผูวิจัยไดนําการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรู
แบบยอนกลับไปใชกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอม จํานวน 117 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะหแผูเรียน ทําการศึกษาเพื่อทําความรูจักผูเรียน ทั้งในดานความสามารถ ความถนัดและความรู ความเขาใจ ระบุ
เปูาหมายที่ตองการโดยกําหนดเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิทยาการสิ่งแวดลอมที่จะสรางความรูความเขาใจและกระตุนใหคิดในประเด็นที่สําคัญ เพื่อเป็นการ
ชี้นําผูเรียนใหเขาใจในแนวคิดที่สําคัญของหนวยการเรียนรู โดยคํานึงถึงความตองการจําเป็นที่ผูเรียนควรรู พรอมแจงวัตถุประสงคแและเนื้อหาการเรียนรูแก
ผูเรียน 
  ขั้นที่ 2 ประเมินความรูกอนเรียนโดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับวิทยาการส่ิงแวดลอม และแบบวัดคานิยมสิ่งแวดลอม และ
เร่ิมกระบวนการเรียนรูโดยการดึงความสนใจผูเรียนไวดวยกิจกรรม เปิดโอกาสใหผูเรียนไดสังเกตกับเหตุการณแที่แปลกใหม เชน ดูสารคดีในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนเกิดความชื่นชอบตอทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 3 กระบวนการวิเคราะหแและสงเสริม เปิดโอกาสใหนักเรียนไดรวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ และสรุปเป็นความรูของตนเอง 
เพื่อสรางความกระตือรือรนในการสืบคนขอมูลและความรูที่สามารถสรุปได  
  ขั้นที่ 4 กระบวนการไตรตรองและทบทวน แบงกลุมผูเรียนประมาณ 12 คน ใหผูเรียนพบสถานการณแจริงและกําหนดสถานการณแที่เป็น
ปใญหาใหผูเรียนชวยกันตั้งคําถาม กําหนดทางเลือกและนําไปสูวิธีการแกปใญหา โดยใหผูเรียนเขาไปในชุมชนที่มีปใญหาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหตัว
ผูเรียนเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น จะสงผลใหตัวนิสิตนั้นเกิดกระบวนการทางคานิยมที่ดีตอสิ่งแ วดลอมนั้นคือ การแสดงออกและมี
ความรูสึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม การรูจักการใชทรัพยากรอยางประหยัดรูคุณคา การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การเล็งเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอม การเล็งเห็นคุณคาและประโยชนแดวยการอนุรักษแสิ่งแวดลอม                      
  ขั้นที่ 5 การนําเสนอและประเมินผล ทําการประเมินผลตามความจริงดวยวิธีการวัดความรูและคานิยมตอสิ่งแวดลอมและจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงานที่ผูเรียนรวมกันแกไขปใญหา พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับจากผลการประเมิน  
 
ผลการวิจัย   

การวิจัยการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับในรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอม  มีประสิทธิภาพ 
90.44/80.88  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 80/80 ตามที่ตั้งไว และประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.894 หมายความวา นิสิตที่เรียนวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอม โดยใช
กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ มีความรูเพิ่มมากขึ้นรอยละ 89.40  
 2.1 กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรูกอนการเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ  36.22 และหลังการเรียนวิชา
วิทยาการสิ่งแวดลอมมีความรูคะแนนเฉลี่ยเทากับ 61.17 อยูในระดับดีมาก (ดังตารางประกอบที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู พบวา กลุม
ตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการวิทยาการส่ิงแวดลอม หลังการหลังเขาเรียนมากกวา กอนการเขาเรียนวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอม  
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 2.2 กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยคานิยมตอสิ่งแวดลอมกอนการเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.70 และหลังการ
เรียนวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมมีคะแนนคานิยมตอสิ่งแวดลอม เฉลี่ยเทากับ 2.87 อยูในระดับมาก (ดังตารางประกอบที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
คานิยมตอสิ่งแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางมีคานิยมตอสิ่งแวดลอม หลังการหลังเขาเรียนมากกวา กอนการเขาเรียนวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอม 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
 1. กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ มีประสิทธิภาพเทากับ 90.44/80.88  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่ต้ังไว และ
ประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.894 หมายความวา นิสิตที่เรียนวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
ยอนกลับ มีความรูเพิ่มมากขึ้นรอยละ 89.40 (ดังตารางประกอบที่ 1)  ที่เป็นเชนนี้เนื่องจากกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
ยอนกลับ มีกระบวนการสรางและพัฒนาอยางเป็นระบบ ดําเนินการสรางตามขั้นตอนมีการวางแผนและจัดประสบการณแการเรียนรูใหสอดคลองกับ
เปูาหมายการเรียนรู การวิเคราะหแผูเรียนและออกแบบการเรียนรูและเขียนแผนการเรียนรูที่สามารถนําผูเรียนไปสูความเขาใจที่คงทนได  ทําใหผูเรียนเกิด
ความรูและทักษะที่ติดตัวผูเรียนและผูเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณแใหมได เป็นไปตามแนวคิดของเฉลิม ฟใกออน (2550 : 1) ที่ไดกลาววา 
กระบวนการสอนแบบยอนกลับที่มีขั้นตอนอยางชัดเจนตามกระบวนการ จะชวยใหผูเรียนมีความรู ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด และคุนเคยกับสิ่งที่ควรรู 
กระตุนใหเกิดความเขาใจที่คงทนติดตัวผูเรียนไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตติกาล กอนแปง (2555 : 7) ไดศึกษาการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบ
ยอนกลับ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 ในรายวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ผลวิจัยพบวา การออกแบบหนวยการ
เรียนรูแบบยอนกลับมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.60/82.57 ซึ่งสูงกวาเกณฑแท่ีกําหนด 70/70 เนื่องจากผูวิจัยดําเนินการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยกําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียนหรือกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสมรรถนะรายวิชา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง แลวจึง
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและแสดงความรูความสามารถตามเปูาหมายที่ไดวางไว และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ประยูร วงศแจันทรา (2559 : 17) ไดศึกษาการสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาเซียน โดยใชเอกสารคําสอนสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ผลการวิจัยพบวาเอกสารคําสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 87.00/90.00 และนิสิตมีความกาวหนาทางการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 
66.70 ที่เป็นเชนนี้เพราะเอกสารคําสอนไดผานกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนซ่ึงสามารถพัฒนานิสิตใหมีพฤติกรรมตรงตามความมุงหวัง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูรายวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมโดยกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรูกอนการเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 36.22  และหลังการเรียนวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมมีความรู
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 61.17 อยูในระดับดีมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวากระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ ในรายวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดลอม มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิทยาการส่ิงแวดลอมครบถวน สงผลใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและกระตุนใหคิดในประเด็นที่สําคัญ และยังเป็น
การชี้นําผูเรียนใหเขาใจในแนวคิดที่สําคัญของหนวยการเรียนรูนั้น ซ่ึงเป็นตามแนวคิดของไพศาล หวังพานิช (2526 : 96) ความรู เป็นสิ่งที่บุคคลไดรับการ
ถายทอดเร่ืองราวตางๆ จากการเรียนรู การฝึกฝน ที่เคยพบเห็นมา ผานประสาทสัมผัสตางๆ อันจะเป็นประสบการณแของบุคคลซ่ึงจะสะสมและถายทอด
สืบตอกันไปจนกลายเป็นความรูและแนวคิดของ โกวิท ประวาลพฤกษแ (2551 : 18-25) ที่กลาววา กระบวนการออกแบบจัดการเรียนรูโดยปลายทาง เมื่อ
จบบทเรียนเป็นหลัก ครูออกแบบอยางดีแลว คิดอยางดีแลวจึงนําองคแประกอบลงไปใบแผนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนและเป็นการเสริมสรางการ
เรียนรูใหกับผูเรียนใหมีความคงทนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของประวิทยแ ประมาน (2556 : 113) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูพล
ศึกษาตามแนวคิดกระบวนการออกแบบยอนกลับ ผลวิจัยพบวาดานความรูความเขาใจ มีคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนการทดลอง ( 15.75) กับหลังการ
ทดลอง (23.94) มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 8.19 และมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง  หลังการทดลอง 
(3.94) กับการติดตามผลภายหลังการทดลองใชรูปแบบ (22.82) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมต่ําลง 
1.12 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเรียนมี“ความเขาใจที่คงทน”เหลือติดตัวอยูมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกานดา ลุลอบ และธีรวุฒิ เอกะกุล (2556 : 24) ที่ได
ศึกษาการปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการออกแบบยอนกลับวิชาวิทยาศาสตรแ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรเรียนบานบึงหอม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา กอนปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการออกแบบยอนกลับ 
นักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.15 คิดเป็นรอยละ 33.75 หลังปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการออกแบบยอนกลับ นักเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 32.55 คิดเป็นรอยละ 80.50 แสดงวานักเรียนมีคะแนนความรูเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนผานกระบวนการออกแบบยอนกลับวิชาวิทยาศาสตรแ 
2. 2 ผลการเปรียบเทียบคานิยมสิ่งแวดลอม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยคานิยมสิ่งแวดลอมกอนการเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.70 
และหลังการเรียนวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมมีคะแนนคานิยมสิ่งแวดลอม เฉลี่ยเทากับ 2.87 อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา กระบวนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับ ที่สามารถสรางคานิยมสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียนได ที่เป็นเชนนี้เนื่องจากผูวิจัยไดมีการพัฒนากระบวนการสอนโดย
สอดแทรกใหตัวผูเรียนไดแสดงทัศนะที่ดีตอสิ่งแวดลอม ยกเหตุผลประกอบทัศนะของตนเอง โดยการแสดงใหเห็นคุณคาและประโยชนแของสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เป็นไปตามแนวความคิดของ ประยูร วงศแจันทรา (2559: 86) ที่ไดใหความหมายของ คานิยมสิ่งแวดลอมวา เป็นเกณฑแมาตรฐานของสังคมที่มีตอ
สิ่งแวดลอมและยังเป็นเครื่องกําหนดกิจกรรมของชีวิตมนุษยแในการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมและแนวคิดของลวน สายยศ. (2542:128) ที่ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางคานิยมของสิ่งแวดลอมนั้นจะตองเริ่มจากการเรียนรูที่มีความจําเป็นหรือเป็นความตองการจนเกิดเป็นความชื่นชอบ ความสนใจกระตุมให
เกิดความเขาใจของคุณคาสิ่งแวดลอม และนําไปใชประโยชนแ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร   ชีพประกิต  (2533: 54)   ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาคานิยมดานสิ่งแวดลอมโดยใชกระบวนการกระจางคานิยม สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดย
การสรางชุดปฏิบัติการพัฒนาคานิยมดานสิ่งแวดลอมเพื่อเพื่อเปรียบเทียบคานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษากอนและหลังการใชชุดปฏิบัติการ รวมทั้งใช
แบบวัดคานิยมดานสิ่งแวดลอม 6 ดานคือ การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรวมมือพิทักษแรักษาผลประโยชนแขิงตนเองและสังคม การ
ยอมรับกลุมบุคคลและชาติพันธุแหรือกลุมชนชั้นที่แตกตางไปจากตนเอง การมีเจตคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังการใชชุดฝึกปฏิบัติการ ซ่ึง
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ผลการวิจัยพบวา หลังใชชุดปฏิบัติการโดยกระบวนการกระจางคานิยม  นักศึกษามีคานิยมดานสิ่งแวดลอมทั้ง6 ดาน สูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพยแ กลาหาญ (2550 : 40 )ไดศึกษาการพัฒนาจริยธรรมตอสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการสรางอนาคต
รวมกัน ผลวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนรูดวยกระบวนการสรางอนาคตรวมกัน นิสิตมีความตระหนักตอสถานการณแสิ่งแวดลอมในระดับมากที่สุด โดย มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.93 ซ่ึงเป็นคะแนนเฉลี่ยที่สูงกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ  0.05  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะที่
สอดคลองกับความตองการของนิสิต  ใกลเคียงกับความเป็นจริงในวิถีปฏิบัติ และสภาพการณแทางสังคม  ไดมีโอกาสสัมพันธแ   สัมผัสและฝึกปฏิบัติ ทําให
เกิดการเรียนรู   ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของสิ่งแวดลอม และเกิดการสรางระบบคิดหรือคานิยมที่จะสรางความเป็นธรรมในจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ผานระบบคุณคาทางสังคมและการดํารงชีวิต   
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรู
แบบยอนกลับ 
 

ด๎านความรู ๎
  

กํอนเรียน (n=117) หลังเรียน (n=117) 
 ̅ 

(N=70) 
S.D.  ̅ 

(N=70) 
S.D. 

1. ความรูพื้นฐานสิ่งแวดลอม 
2. ระบบนิเวศ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5. สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม                                                                
6. มลพิษสิ่งแวดลอม 
7. จริยธรรมสิ่งแวดลอม 
8. การจัดการส่ิงแวดลอม 
9.วิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม 
10. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
11.เศรษฐศาสตรแสิ่งแวดลอม 
12. อนามัยสิ่งแวดลอม 
13.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
14. สิ่งแวดลอมศึกษา 

2.34 
3.04 
2.80 
2.90 
3.23 
2.54 
2.86 
2.41 
2.01 
2.30 
2.50 
2.21 
2.97 
2.11 

4.81 
5.70 
3.04 
2.60 
6.22 
3.26 
3.71 
4.93 
8.75 
2.73 
4.42 
3.31 
5.42 
4.42 

4.67 
4.55 
4.32 
4.01 
4.54 
4.50 
4.30 
4.21 
3.97 
4.15 
4.41 
4.8 
4.34 
4.40 

0.87 
1.23 
0.92 
0.75 
0.13 
0.72 
1.44 
2.31 
3.89 
2.02 
3.21 
2.12 
2.97 
3.15 

รวม 36.22 4.52 61.17 1.83 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชวิธีการเรียนรู
แบบยอนกลับ 
 

ด๎านคํานิยมตํอสิ่งแวดล๎อม 
กํอนเรียน (n=117) หลังเรียน (n=117) 
 ̅ 

(N=3) 
S.D.  ̅ 

(N=3) 
S.D. 

1. การแสดงออกและมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม 
2. การรูจักการใชทรัพยากรอยางประหยัดรูคุณคา 
3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
4. การเล็งเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม 
5.การเล็งเห็นคุณคาและประโยชนแของ สิ่งแวดลอม                                                                 

1.50 
1.47 
2.03 
2.10 
1.67 
1.45 

0.63 
0.70 
0.69 
0.60 
0.56 
0.89 

2.90 
2.83 
2.87 
2.93 
2.87 
2.83 

0.35 
0.46 
0.34 
0.25 
0.34 
0.30 

รวม 1.70 0.67 2.87 0.34 
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การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยการจัดการเรียนรู๎ แบบ 4MAT รายวิชา ส31101 หน๎าท่ีพลเมือง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

THE DEVELOPMENT OF GRADE 10 STUDENT‖S CREATIVE THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT IN SOC 
31101 CIVICS BY USING 4MAT LEARNING MODEL. 

 
พัชราภรณ๑  สาสุข1  และ นิลมณี  พิทักษ๑2 

Patcharaporn Sasook  and Nilmanee Pitak 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแ วิชาหนาที่พลเมือง รหัสวิชา ส31101 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT              
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทรแ ใหนักเรียนรอยละ 80 มีความคิดสรางสรรคแ รอยละ 80 ขึ้นไป 2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมือง รหัสวิชา ส31101 โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาท             
วิทยาคาร จังหวัดสุรินทรแ ใหนักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป 

กลุมเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หองเรียนที่ 2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทรแ ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 42 คน  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Classroom Action Research)  ซ่ึงมี 3 วงจร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเป็น 3 
ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT จํานวน 12 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการ
สะทอนผลการวิจัยไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู แบบสัมภาษณแนักเรียน แบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคแทายวงจร และแบบทดสอบทายวงจร 3) เครื่องมือที่ใชประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูไดแก แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคแและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คาเฉลี่ยรอยละ คาเฉลี่ย (x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา 
1) นักเรียนจํานวนรอยละ 85.71 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนความคิดสรางสรรคแ รอยละ 82.60 ขึ้นไป ซ่ึงผานเกณฑแที่กําหนดไว คือ

นักเรียนรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ขึ้นไป 
2) นักเรียนจํานวนรอยละ 83.33 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 82.53 ขึ้นไป ซ่ึงผานเกณฑแที่กําหนดไว คือ

นักเรียนรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ขึ้นไป 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ความคิดสรางสรรคแ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 
      The  purpose  of  the  present  research 1) were to develop of grade 10 student’s creative thinking in Soc 31101 course 
of Civics by using 4MAT Learning Model so that at least 80% of the  students  passed  the  prescribed  criterion  of  80%. 2) were  
to  develop  achievement of grade 10 students in Soc 31101 course of Civics by using 4MAT Learning Model so that at least 80% 
of the students passed the  prescribed criterion of  80%.    
      The target group was consisted of 42 Grade 10 in Prasatwittayakarn School, during the first semester of the 2014 
academic year. 
       The study followed Classroom Action Research procedure for data collection consisting of 3 research spirals. There 
were 3 categories of instruments used for the study, i.e. 1) The instrument  used for experiment were 12 lessons plans by using 
4MAT Learning Model. 2) The instrument used for  reflection included, the research behavior observation form, the researcher in-
class activities  recording form, a student interview form, end-of-creative thinking test, and end-of-spiral quizzes. 3) The evaluation 
instruments  for the research result consisted of a creative thinking test and achievement test. The collected data were analyzed 
by means of percentage, arithmetic mean and standard deviation.   
       The findings : 
       1) About 85.71 of the students passed the creative thinking so that at least 80% of the students  passed the prescribed 
criterion of 80%.  
       2) About 83.33 of the students passed the learning achievement so that at least 80% of the  students passed the 
prescribed criterion of 80%.  
 
Keywords : 4MAT LEARNING MODEL, CREATIVE THINKING, THE DEVELOPMENT LEARNING ACHIEVEMENT 

                                                           
1 ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทรแ,  E- mail : patcha2ordinary@gmail.com,  เบอรแโทรศัพทแ 09-68315700 
2 รองศาสตราจารยแ, คณะศึกษาศาสตรแ,  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  E- mail : nilpit@kku.ac.th,  เบอรแโทรศัพทแ 043-343454 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 124 
 

บทน า 
ในสภาพการณแปใจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ

คาดไมถึง สงผลใหการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ประเทศไทยจําเป็นตองเรงเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล เพื่อใหรูเทาทันและสามารถดํารงชีพไดอยางสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปใจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการเส ริมสราง
สมรรถนะของบุคคลและสังคมไทยในสวนรวม คือ การศึกษา โดยตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพชีวิตจริงในสังคมปใจจุบัน พรอมทั้งมุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสมดุลทั้งความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีควา มสุข ซ่ึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวาจะตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ เป็นทั้ง “คนดี คนเกง 
และมีความสุข” โดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงเป็นเปูาหมายของกระบวนการเรียนรู  คือ  มีความคิดสรางสรรคแ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหสถานศึกษาวางแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนพัฒนา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ หนึ่งในสมรรถนะสําคัญนั้น คือ ความสามารถในการคิด ไดแก คิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ 
คิดสรางสรรคแ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแเป็นสิ่งจําเป็นในสังคมปใจจุบัน เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและ
มีปใญหาใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เด็กจึงตองไดรับการฝึกฝนใหรูจักการคิดใหมๆ เพื่อนําไปใชในการแกปใญหาตางๆ ที่ตองพบในชีวิตประจําวัน (อารี สัณห
ฉวี, 2540) ดวยเหตุนี้จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหอิสระแกเด็กในการเรียนรู เพื่อใหเด็กกลาแสดงออก โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดพัฒนา
ตนเองในดานการใชทักษะการคิดอยางสรางสรรคแ 

ในระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในขณะนี้ ประสบปใญหาในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมไดเนนใหนักเรียนได
ฝึกทักษะการคิดอยางสม่ําเสมอ สวนใหญมักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความรูในเนื้อหาวิชา ไมคอยไดเนนการพัฒนาทักษะการคิดเทาที่ควร ซ่ึง
จะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกเป็นรายมาตรฐานโดยรวมของประเทศพบวา
มาตรฐานดานผูเรียน สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินใหอยูในระดับพอใชมีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด เมื่อพิจา รณาใน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคแ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนแ พบวาสถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง รอยละ 11 และระดับพอใช   รอยละ 78 (วิเชียร เกตุสิงหแ , 2548) ทําใหนักเรียนไมสามารถนําขอมูลความรูที่
ไดรับจากการเรียนการสอนไปคิดสรางสรรคแสิ่งแปลกใหมที่แตกตางจากการเรียนรูภายในหองเรียนได 
      จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนประสาทวิทยา
คาร จังหวัดสุรินทรแ ในกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 4 คือ ผูเรียนคิดเป็น ทําเป็น คะแนนที่ไดคือ 8.80 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงไดเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในตัวบงชี้ที่ 4 วาผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีความคิด
วิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ คิดสรางสรรคแ โดยครูจัดกิจกรรมคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ คิดสรางสรรคแ อยางตอเนื่อง เชน การวิจารณแผลงานของเพื่อนในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ อยางมีเหตุผลและฝึกพูดหนาชั้นเรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)  

แมคคารแธี (McCarthy, 1987) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT สามารถสรุปไดวา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ  4MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการทํางานของสมอง และเอื้อตอ
ผูเรียนที่มีความสามารถในการรับรูและการเรียนรูแตกตางกัน โดยแบงผูเรียนตามลักษณะการรับรูและการเรียนรูออกเป็น 4 ลักษณะ ไดแก ผูเรียนที่ถนัด
การใชจินตนาการ ผูเรียนถนัดการวิเคราะหแ ผูเรียนถนัดใชสามัญสํานึกและผูเรียนที่สนใจคนพบความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีก
ซายซีกขวามารวมดวย ดังที่ วิชัย วงคแใหญ (2542) กลาววา ความคิดสรางสรรคแสามารถพัฒนาไดและมีสวนสัมพันธแกับกระบวนการเรียนรู  ถาผูเรียนไดรับ
การกระตุนอยางถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะสมเป็นระบบและมีความตอเนื่อง สมองซีกขวาเป็นสวนที่มีศักยภาพดานความคิดสรางสรรคแ ถากระบวนการ
เรียนรูไดออกแบบและกระตุน ใหถูกวิธีในสมองสวนนี้ รวมทั้งการจัดประสบการณแที่เหมาะสม ความคิดสรางสรรคแก็จะเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  สัมพันธแ
กับ อารี  พันธแมณี (2547) กลาววา ความคิดสรางสรรคแเป็นคุณสมบัติ ที่อยูในตัวทุกคน และสามารถสงเสริมใหพัฒนาไดทั้งทางตรงและทางออม ในทาง
ตรง คือ การสอน ฝึกฝน อบรม และในทางออม คือ การสรางสภาพบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดลอมสงเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู  

จากแนวคิด หลักการ และเหตุผลที่กลาวมาขางตน การจัดการเรียนรูที่พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล สงผลใหสามารถพัฒนาการ
คิดสรางสรรคแของนักเรียนได และยังเป็นแนวทางปรับปรุงแกไขการเรียนใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบกา รเรียนรูแบบ 
4MAT มาพัฒนาการคิดสรางสรรคแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมือง รหัสวิชา ส31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาท
วิทยาคาร  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทรแ  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแ รายวิชา ส31101 หนาที่พลเมือง โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทรแ ใหนักเรียน รอยละ 80 มีความคิดสรางสรรคแ รอยละ 80 ขึ้นไป 

2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส31101 หนาที่พลเมือง โดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทรแ ใหนักเรียน รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
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3.  หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาท-วิทยาคาร จังหวัดสรุินทรแ 
4.  การวัดและประเมินผล 

      5.  เอกสารที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 
      6.  เอกสารที่เกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคแ 
      7.  เอกสารที่เกี่ยวกบัการวิจัยเชิงปฏบิัตกิาร 
      8.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยมีขั้นตอนในการวิจัย  ดังแผนภาพตอไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  แสดงโครงสรางการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 

วงจรที่ 1 
 

ขั้นที่ 4 
วิเคราะห๑ข๎อมูล 

ขั้นที่ 3  ทดสอบวัดความคิด
สร๎างสรรค๑และทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขั้นที่ 5   

เขียนรายงานการวิจยั 

เตรียมแผนการจัดการเรียนรูเครื่องมือในการ
วัดผลและสะทอนผลรวมกับผูชวยวจิัย 

ขั้นวางแผน (Planning) 

ปรับปรุงผล 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

จัดการเรียนรูแบบ  4MAT ขั้นปฏบิัติการ (Action) 
 

นําขอมูลจากแบบบันทึก 
มารวบรวมปใญหาและปรับแกไข 

รวบรวมขอมูลจากเครื่องมือ 
- แบบวัดความคิดสรางสรรคแฯ 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 
- แบบสังเกตพฤตกิรรม 
  การจัดการเรียนรู 
- แบบสัมภาษณแผูเรียน 

วงจรที่ 3 
 

ขั้นสะท๎อนผล  (Reflection) 
 

ขั้นสังเกตการณ๑ (Observation) 

วงจรที่ 2 
 

ขั้นที่ 2   
ด าเนินการวิจัย 

วิเคราะหแปใญหา ศึกษา วิเคราะหแหลักสูตรฯ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับ 
4MAT ความคิดสรางสรรคแ สรางแผนฯ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู เสนออาจารยแที่ปรึกษา  - 
ผูเช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
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ผลการวิจัย 
       1. นักเรียนจํานวนรอยละ 83.33 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนความคิดสรางสรรคแ รอยละ 80 ขึ้นไป ซ่ึงผานเกณฑแที่กําหนดไว คือ นักเรียน
รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป  
      2. นักเรียนจํานวนรอยละ 85.71 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป ซ่ึงผานเกณฑแที่กําหนดไว คือ 
นักเรียน     รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
สรุปและอภปิรายผล 

1.   การพัฒนาความคิดสรางสรรคแ 
การประเมินความคิดสรางสรรคแดวยแบบประเมินความคิดสรางสรรคแที่ผูวิจัยไดนํารูปแบบของทอแรนซแมาปรับใชในการวิจัย ซ่ึ งเป็น

แบบทดสอบความคิดสรางสรรคแโดยอาศัยภาษาตามแนวคิดของ  ทอแรนซแ ผูวิจัยไดปรับใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระของวิชา หนาที่พลเมือง รหัส
วิชา ส31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัย 1 ฉบับ ประกอบดวยกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ปรากฏวา นักเรียนจํานวน 42 คน                    
ทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคแ ไดคะแนนเฉลี่ย 8.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีนักเรียนที่สอบผานเกณฑแที่ตั้งไว จํานวน 36 คน คิด
เป็นรอยละ 85.71 ซึ่งผานเกณฑแ  ที่กําหนดไว คือ ใหนักเรียน รอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ขึ้นไป  จะเห็นวาการ
จัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรคแได ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของเดวิด คอรแบ (David A. Kolb) ที่ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ 4MAT และนําเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา มา
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อใหสอดคลองกับความถนัดของผูเรียน 4 แบบ ไดแก 1) ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ 2) ผูเรียนที่ถนัด
การวิเคราะหแ 3) ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก 4) ผูเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางตอเนื่องกันเป็นระบบ ทําให
สมองไดรับการพัฒนาอยางสมดุล โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและยืดหยุน เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดสัมผัส รูสึก เกิดความสนใจ และตระหนักเห็น
ความสําคัญในสิ่งที่เรียน การจัดการการเรียนรูแบบ 4MAT บางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบมีความสุข ในการเรียนในชวงกิจกรรมที่ตนถนัดและ
รูสึกทาทายในชวงที่ผูอื่นถนัดผสมผสานกันไป (ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี และ ไพเราะ  พุมมั่น, 2542) 
       ทั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคแอยางเป็นขั้นตอน และนําเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาหนาที่พลเมือง รหัสวิชา ส31101 มาใชเป็น
สถานการณแในการศึกษาความคิดสรางสรรคแ สอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา วงษแพระลับ (2549) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคแทางภาษาของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ที่ไดรับการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2548 จํานวน 106 คน พบวา หลังการทดลองนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูภาษาเพื่ อการ
สื่อสาร (communicative approach) มีความคิดสรางสรรคแทางภาษาสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานความคิด
ยืดหยุน และที่ระดับ .05 ในดานความคิดคลอง และความคิดริเร่ิม 

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนรูแบบ 4MAT โดยใหนักเรียนทําการทดสอบดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนจํานวน 42 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT มี คะแนนเฉลี่ย 
24.33 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นรอยละ 81.10 โดยมีนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑแที่กําหนดไว คือรอยละ 80 จํานวน 26 คน คิดเป็นรอยละ 
86.67  ซ่ึงผานเกณฑแท่ีกําหนดไวคือ นักเรียนรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนสูงกวาเกณฑแรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูแบบ 4MAT เป็นกระบวนการเรียนรูที่รวมลักษณะของผูเรียน และนําเทคนิคพัฒนาสมองซีกซายและสมองซีกขวามาเป็นแนวในการจัดการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนในชวงกิจกรรมที่ตนเองถนัดและรูสึกทาทายในชวงที่คนอื่นถนัดสงผลใหนักเรียนไดเรียนรู รวมกัน โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ 4MAT นั้น มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบงออกเป็น 8 ขั้น (Mc Carthy, 1987) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูวิจัย พบวา แตละ
ขั้นจะเนนใหนักเรียนไดมีโอกาสใชความสามารถที่แตกตางกันของสมาชิกในกลุม สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545) ไดเสนอแนวคิดวา กา รเรียนการ
สอนแบบ 4MAT จะทําใหนักเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเองในเรื่องที่เรียน  มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูความเขาใจไปใชได 
สามารถสรางผลงานที่เป็นความคิดสรางสรรคแ และพัฒนาทักษะตางๆ จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ 4MAT ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ (2542) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรมแบบ 4MAT และการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรแที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปใญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษา  ผลการวิจัย พบวา การสอนแบบ 4MAT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปใญหาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05  
     จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลขางตนนั้น จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT นั้น สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคแและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2538) ไดศึกษาการสังเคราะหแงานวิจัยเกี่ย วกับความคิด
สรางสรรคแในประเทศไทย ตั้งแตปี พ.ศ. 2514 – 2536 จํานวน 156 เลม พบวา การสอนโดยใชกิจกรรมกลุม กระบวนการกลุมสหสัมพันธแ การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู การใชชุดการสอนและการใชกิจกรรมแบบไมกําหนดแนวทาง ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคแสูงกวาการสอนปกติและสูงกวา วิธีที่
กําหนดขึ้น และพบวาความคิดสรางสรรคแมีความสัมพันธแทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียน ความสามารถในการแกปใญหาและการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย เพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกันทางความคิดสรางสรรคแ นักเรียนที่มีอายุมากกวาหรืออยูในระดับชั้นที่สูงกวาจะมี ความคิด
สรางสรรคแสูงกวานักเรียนที่มีอายุนอยกวาหรืออยูในระดับชั้นที่ต่ํากวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาจะมีความคิดสรางสรรคแสูงกวานักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา 
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กิตติกรรมประกาศ 
       วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแไดเนื่องจากไดรับความกรุณาและการชวยเหลือเป็นอยางดีจากรองศาสตราจารยแนิลมณี  พิทักษแ อาจารยแที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแ ที่กรุณาใหความรู คําแนะนํา ที่เป็นประโยชนแตอการนํามาเป็นแนวทางทําวิทยานิพนธแดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิ จัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
      ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อนุกูล  จินตรักษแ ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธแ และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อังคณา  ตุง
คะสมิต กรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําปรึกษาที่ดีตอการทําวิทยานิพนธแ อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแประจํา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกทานที่กรุณาถายทอดความรูและแนวทางในการทําวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความ
กรุณาเป็นอยางยิ่ง  
       ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแจรรยา  บุญมีประเสริฐ   คุณครูสุจิตรา  เจิมสม และคุณครูวิริญญา  ดุมกลาง ที่กรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบและประเมินเครื่องมือในการวิจัย อีกทั้งใหคําแนะนําที่เป็นประโยชนแอยางมาก เพื่อนํามาปรับปรุงเครื่องมือในการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคุณครูทิพวรรณ  ยืนยง ที่กรุณาเป็นผูชวยวิจัยในการสังเกตการณแสอน สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
       คุณูปการหรือประโยชนแอันใดก็ตามจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนอบนอมดวยจิตคารวะบูชาแดบิดามารดาที่สงเสริมดานการศึกษาซ่ึงเป็นสมบัติ
ล้ําคา อันจะกอประโยชนแตอตนเองและสังคมทั้งในปใจจุบันและอนาคต และหากมีขอบกพรองประการใดผูวิจัยขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
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การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ๎านก๎างปลา ต าบลชัยพฤกษ๑ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
A study of Mural painting at  Srisattanake Temple Ban-Kangpla  

Chaiyapuk sub-District, mueng Loei District 
 

ไทยโรจน๑  พวงมณี1 ยุพดี  ชินพีระเสถียร2 รวิภัค  ปรีชากุลด ารง3 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค  บานกางปลา ตําบล
ชัยพฤกษแ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 2) ศึกษาสุนทรียศาสตรแในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บานกางปลา ตําบลชัยพฤกษแ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
ผูวิจัยใชกลุมประชากรเปูาหมายจํานวน 18 คน ประกอบดวย เจาอาวาส นักวัฒนธรรม ปราชญแชาวบาน ชาวบาน กํานัน ผูใหญบานในการใหข อมูล  ใช
แบบสัมภาษณแ  แบบบันทึกขอมูล  การสนทนากลุมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา นําเสนอขอมูลดวยการ
พรรณนาเชิงวิเคราะหแประกอบภาพถาย  ผลการศึกษาพบวา (1) ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่สรางในวัดมักเรียกวา “งานพุทธศิลป” ที่สรางขึ้นตามความเชื่อ
และหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา สําหรับเปูาหมายในการสรางขึ้นก็เพื่อตองการใหชาวบานในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นตัวแทนของพระ
พุทธองคแในพุทธศาสนา  การสรางผลงานจิตรกรรมลวนตองการกอใหเกิดผลกระทบดานความงามใหกับผูคนในชุมชนและพรอมที่จะเขามาประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา  สําหรับ  (2) สุนทรียศาสตรแในผลงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นเกิดจากการที่ชางแตมมีการสรางความประสานสัมพันธแของรูปทรง
โครงสรางและองคแประกอบตางๆที่สัมพันธแกับหลักธรรมคําสอนและเร่ืองราวในพุทธศาสนาทั้งพุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก สงผลทําให
ผูคนมีแบบของการรับรูชื่นชมที่มาจากหลักการเดียวกันและมีความถูกตอง  
 
ค าส าคัญ : สุนทรียศาสตรแ,  วัดศรีสัตตนาค, จิตรกรรมฝาผนัง, ชางแตม 
 
Abstract 
  This research was a qualitative research. The purposes were: 1) to study the Mural Painting in Wat Srisattanake. 2) to 
study aesthetic of Mural Painting in Wat Srisattanake. The target groups were 18 people including the abbots, the leaders’ 
communities, the local scholars and local people. The quantitative research instrument were interview forms, recorded data 
forms and discuss group. The collected data were analyzed by description. The result of the study were: 
1) The mural paintings were built and made by people believes and principles of Buddhism. were made for being a sign of  
Buddhism and making people believe in Buddhism. 2)  The aesthetic of Mural Painting were made by merging principles of 
Buddhism, the stories in Buddhism history and structure format of Buddhist Arts . 
 
Keywords: Aesthetics , Srisattanake Temple, mural paintings, Painter 
 
บทน า 
 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมลานชาง ที่มีการเคลื่อนที่ของผูคนผานการ
ลาอาณานิคมในแถบลุมแมน้ําโขง เมื่อกลาวถึงวัฒนธรรมของจังหวัดเลยพบวามีหลากหลายแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ มีทั้งที่มีการรับรูปแบบและอิทธิพล
ทางดานเนื้อหาเร่ืองราวมาจากอาณาจักรลานชางและในพื้นที่ภาคกลาง 
 บานกางปลาเป็นหมูบานหนึ่งที่มีการต้ังมากวา 383 ปีโดยชาวบานเชื่อวาคนกลุมแรกที่อพยพเขามาอยูคือนายพรานจากอาณาจักรลานช างที่
เดินทางเขามาลาสัตวแเมื่อเห็นวาพื้นที่บานกางปลามีความอุดมสมบูรณแไปดวยธรรมชาติ สัตวแและอยูใกลแหลงน้ําจึงอยูตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูอยางถาวร
และมีการตอนรับคนที่อพยพเขามาอยูจึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นพรอมกับกับมีการตั้งวัดขึ้น สวนชื่อบานกางปลานั้นก็ไดมีการตั้งในภายห ลังโดยพิจารณาจาก
พื้นที่และบริเวณที่เต็มไปดวยปุาและตนกางปลาที่ขึ้นอยูเต็มบริเวณหวยหนอง คลองบึง โดยลักษณะเฉพาะของตนไมชนิดนี้คือลําตนและกิ่งกานมีการแผน
ขยายออกไปคลายกางปลา  มีผลคลายไขผลแกเมื่อรวงหลนจากตนจะเป็นอาหารของปลาที่อาศัยรมเงาของตนไมนี้ 
 วัดศรีสัตตนาคตามบันทึกของวัดพบวามีการสรางมาราวปีพุทธศักราช 2206 ไดรับวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2225 เดิมชาวบานเรียกวา 
“วัดใต” มีพื้นที่ของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาประมาณ 6 ไร  ชื่อวัดศรีสัตตนาค มีความหมายถึง ความเป็นใหญ สามารถแยกคําออกไดเป็น “ศรี” หมายถึง  
สิริมงคล คําวา “สัตต” หมายถึง เจ็ด สวนคําวา “นาค” หมายถึง งูใหญในตํานาน ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อของชุมชน ดังที่ นัยนา อรรจนาทร (2551 : 
34)  ไดศึกษาและพบวา การที่ชาวบานเรียกวา ศรีสัตตนาค นั้นเป็นเพราะมีตํานานเลาสืบตอกันมาวา มีพญานาคมาปรากฏกายใหเห็นโดยปรากฏกายใน

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาทัศนศิลป  คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  Email : tjai-roj@hotmail.com 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาทัศนศิลป  คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
3
 อาจารยแประจําสาขาวิชาทัศนศิลป  คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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บริเวณพื้นที่ดานหลังสิมในทุกๆปี และชาวบานก็รวมกันแกเคล็ดเพื่อไมใหพญานาคมารวมกวนดวยการตั้งใชวัดใหมเป็น “วัดศรีสัตตนาค” ซ่ึงเมื่อเปลี่ยน
ชื่อใหมพญานาคก็ไมรวบกวนและปรากฏกายใหเห็นอีกเลย 

เมื่อกลาวถึงคําวา “วัด” จะหมายถึงพื้นที่เฉพาะที่มีความศักดิ์สิทธิเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณแของพุทธศาสนา  โดยการสรางวัดเริ่ มขึ้นที่ประเทศ
อินเดียที่นิยมสรางเจดียแบรรจุอัฐิของพระเจาจักรพรรดิและของผูทรงคุณธรรมในศาสนา ตอมาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธแปรินิพพาน กษัตริยแและผูนับ
ถือพระองคแก็ไดนําเอาพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไวในสถูปที่สรางขึ้น โดยมีเปูาหมายเพื่อใหคนมาสักการบูชา เมื่อมีคนเขามามากขึ้นจึงเกิดการสรางวัดที่มี
องคแประกอบอื่นๆเขามา เบญจมาศ แพทอง (2537: 104-105) กลาววา การสรางวัดในพุทธศาสนานั้นมี 2 ลักษณะคือ การสรางวัดพุทธเจดียแที่ใชสําหรับ
การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และวัดอนุสาวรียแที่มีการบรรจุอัฐของบุคคลตางๆ  แตเดิมนั้นจะไมมีการสรางโบสถแหรือกุฏิ แตเมื่อพุทธสาสนาเจริญรุงเรือง
ขึ้น พระภิกษุสงฆแก็มีจํานวนมากขึ้นจึงมีการสรางสิมและมีการกําหนดขอบเขตพัทธสีมาขึ้นเพื่อจํากัดเป็นเขตทําสังฆกรรมของพระสงฆแ การสรางวัดศรีสัตต
นาคบานกางปลานั้นผูเกี่ยวของมักมีการเลือกพื้นที่ตั้งใหอยูในชุมชนหรืออยูแมน้ํา มีการจัดวางผังไปตามสภาพภูมิประเทศและทางสัญจรเป็นหลัก แตก็
ไมไดเครงครัดในเรื่องของการหันหนาวัดไปทางทิศตะวันออก เนื่องจากทิศทางของวัดไมมีกําหนดไวในพระธรรมวินัย (พระสมัชรินทรแ  ประเ สริฐแกว, 
2549 : 5) ภายในวัดมีการสรางถาวรวัตถุที่สนองตอบตอความเชื่อในพุทธศาสนา ประกอบดวยสิม ศาลาการเปรียญ หอระฆัง กุฏิ พระพุทธรูปอันเป็นพระ
ประธานของวัด ซ่ึงองคแประกอบเหลานี้มีสวนในการบรรยากาศทางพุทธศาสนาไดเป็นอยางดี 

คําวา “จิตรกรรมฝาผนัง” หมายถึง ผลงานการวาดภาพระบายสีที่เกิดจากความคิดสรางสรรคแ อารมณแความรูสึกและจินตนาการของชางแตม
โดยมีเปูาหมายเพื่อการส่ือสารและสะทอนประสบการณแของตนเองที่มีตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและเหตุการณแที่ไดกระทบหรือสัมผัสมาสวนใหญ มักเป็น
เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและหลักธรรมคําสอน  

การสรางงานจิตรกรรมฝาผนังในเขตชนบทนั้นมักมีการนําเรื่องราวของขนบประเพณีรวมระหวางพุทธศาสนากับพราหมณแ จึงมีการดึงเอาคติ
ความเชื่อเหลานั้นมาสรางเป็นรูปแบบที่สามารถรับรูได เชน คติการวางตําแหนงภาพจิตรกรรมฝาผนังบนบนสิม เชน ดานหลังพระประธานมัก เป็นภาพ
เรื่องราวของการประสูติ ตรัสรู ปรินิพาน สวนผนังตรงกันขามมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารผจญ  เชนเดียวกับความเชื่อในเรื่องของความงามเชิง
สุนทรียศาสตรแที่แตละยุคสมัยมีการกําหนดขึ้นมาแสดงเอกลักษณแเฉพาะของกลุมคนและชุมชน เชน การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังดวยสีคราม สีเหลืองที่
ไดมาจากธรรมชาติของชางแตมในภาคอีสาน นอกจากนี้ สันติ เล็กสุขุม (2548 : 321-328) กลาววาเร่ืองราวที่ถูกนํามาใชในการสรางงานจิตรกรรมฝาผนัง 
มักไมพนเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู  ปรินิพพาน  โดยเร่ืองราวของพระพุทธองคแนั้นชางแตมจะมีการปรุงแตงดวยการเสริมพุทธบารมี
ใหกับพระพุทธองคแเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาใหกับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเขามาทําบุญที่วัด 
 สําหรับสุนทรียศาสตรแแลวเป็นศาสตรแทางปรัชญาที่ศึกษาดานคุณคาที่อยูในผลงานศิลปกรรมและธรรมชาติ โดยจะมีการคนหาความหมายและ
เกณฑแในการตัดสินความงาม (ศรีนิวาสัน, จี, 2545 : 2-3) โดยแนวคิดเกี่ยวกับตําแหนงของความงามเชิงสุนทรียศาสตรแนั้นมาจากแนวคิดที่วา (1) ความ
งามเป็นคุณสมบัติของวัตถุและเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับวัตถุ เชน จากทรวดทรง สีและเป็นความงามที่มีอยูตลอดไป ซ่ึงแนวทางการพิจารณาความงามจะดูจาก
หนาที่ของสิ่งนั้นไดทําหนาที่ใหสําเร็จ (2) ความงามเป็นความรูสึกเพลินเพลิน หรือ จิตนิยม ที่เชื่อวาการรูความงามจะเกี่ยวของกับตัวผูรับรูโดยมี
ความสัมพันธแกับความรูสึกนึกคิด จิตสํานึกและการนําเอาประสบการณแทางสุนทรียศาสตรแเขามาชวยคิดและตัดสิน และ (3) ความงามเป็นคุณสมบั ติรวม
ระหวางวัตถุนิยมกับจิตนิยม โดยคุณคาจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธแระหวางความสนใจของผูชมกับสิ่งที่ผูชมสนใจ (พวง มีนอก, 2536 : 382) สําหรับเกณฑแ
ในการตัดสินคุณคาความงามในเชิงสุนทรียศาสตรแนั้นสามารถตัดสินใจไดหลายแนวทางทั้งเชิงปรัชญา  ประวัติศาสตรแ สังคมวิทยา  จิตวิทยา  ทฤษฎีศิลปะ 
ซ่ึงแตละศาสตรแที่นํามาเช่ือมโยงกับสุนทรียศาสตรแก็จะมีเง่ือนไขในการมองคุณคาที่แตกตางกันออกไป  (สมเกียรต์ิ  ตั้งนโม, ม.ป.ป. : 37-38) 

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนขึ้นบนผนังสิมในวัดสามารถที่จะชวยพัฒนาใหผูคนไดซึมซับรสพระธรรมผานรูปแบบและเนื้อของผลงานที่
ผูสรางไดถายทอดและสื่อสารใหมีการรับรูในรูปลักษณแและเทคนิควิธีการตางๆจนเป็นผลงาน รวมถึงเครื่องหมายและสัญลักษณแบางอยางเพื่อที่จะสะทอน
ความเชื่อและความศรัทธาอันเป็นการยกยองเทิดทูลพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสิ่งเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนนับแตอดีตที่ผานมาซ่ึงชางมักนําเอา
หลักธรรมคําสอนและหลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาสรางเป็นเนื้อหาเรื่องราวพรอมกับการเลือกวัสดุมาเป็นสื่อในการถายทอดใหเห็นถึงคุณ คาและ
ความหมาย สงผลทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณมากขึ้น นอกจากนี้นักวิชาการอยาง                
ธีระพงษแ  สารภัญญแ ,2545 ; บทคัดยอ) สุมาลี เอกชนนิยม (2540 : บทคัดยอ) พระมหาอุดม ปญญาโภ (อรรถศาสตรแศรี) (2547 : บทคัดยอ) ไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาผนัง พบวา สวนใหญผลงานจิตรกรรมฝาผนังมีเรื่อ งราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามักมีความงามในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ 
สําหรับความงามที่สัมผัสรับรูไดจะมาจากการนําเสนอผานรูปแบบใหปรากฏขึ้นเป็นรูปราง รูปทรง สี ผิวสัมผัสที่ผสมผสานจนเกิดการรับรู ถึงความ
เหมาะสมลงตัวตามหลักการของการจัดวางภาพ  เชนเดียวกับความงามในเชิงเนื้อหาที่แสดงบทบาทใหผูสัมผัสเห็นถึงความงามตามความเชื่อที่แฝงอยูใน
จิตสํานึกของผูรับสัมผัสผลงานนั้นๆ 
 จากที่กลาวมาผูวิจัยเห็นวาวัดศรีสัตตนาคเป็นวัดหนึ่งในเขตเมืองเลยที่มีประวัติความเป็นมาอยางยาวนาน มีรูปแบบของการถาวรวัตถุที่ มี
ลักษณะเฉพาะที่ถูกสรางขึ้นมาโดยคนในชุมชนและชางพื้นบานทั้งพระพุทธรูป สิม ภาพเขียนบนผนังสิมและงานตกแตงประดับประดาอื่นๆที่สงผลใหผล
งานศิลปกรรมเหลานี้เกิดความงามและมีคุณคาทางความเชื่อและความรูสึกของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัด
ศรีสัตตนาค บานกางปลา อําเภอเมือง จังหวัดเลยสําหรับการสรางองคแความรูเพื่อการเรียนรูและพัฒนาสูฐานขอมูลของวัดสูการทองเท่ียวตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตนาค บานกางปลา อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 2. เพื่อศึกษาสุนทรียศาสตรแที่อยูในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บานกางปลา อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมฝาผนัง 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นผลงานที่รวบรวมความรูสึกนึกคิด และทักษะทางฝีมือของชางเขียนเป็นอยางดี   ซ่ึงภาพเขียนแตละภาพที่ชางแตมพื้นบานได
รังสรรคแขึ้นมาตางก็มีความเชื่อวาจะใหความรูเกี่ยวกับหลักการทางพุทธศาสนา  หลักธรรมคําสอน  พุทธประวัติ คติสอนใจ ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนรวม
สมัยที่ชางแตมไดมีการสอดแทรกไวในภาพ ชางแตมถือถือวามีความสําคัญตอการทําใหเกิดภาพของผลงาน  นอกจากนี้ยังมีความสําคัญในการเป็นผูสราง
สื่อโนมนําใจใหกับผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ เกิดแงมุมแหงความบันเทิงใจ  ไดแงคิด เกิดคติสอนใจและคุณธรรมตอผูพบเห็น  พรอมทั้งในการเขียนนั้นชางเขียน
ก็จะมีการสอดแทรกภาพแหงวิถีการดําเนินชีวิตอีสาน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และถายทอดแงมุมดานความเชื่อของชางเกี่ยวกับบาปบุญ  นรก สวรรคแ
ตามเนื้อหาเร่ืองราวในไตรภูมิถกถา  จึงไดมีการนําความเชื่อเหลานั้นมาคิดวางแผนสรางเป็นภาพเขียนเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและเตือนจิตใจผูพบเห็นได
เกิดความกลัวและสรางความศรัทธาตอพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคแ  
 การวาดภาพบนผนังสิมนั้นจึงเป็นการส่ือสารและเลาเร่ืองโดยอาศัยภาพวาดและตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการส่ือสารระหวางชางแตมกับผูชม จากแนวคิด
จิตรกรรมฝาผนังอีสานไดกลาวถึงการสรางและวาดภาพบนผนังเพื่อพิธีกรรมและมาจากแรงจูงใจคนสรางเป็นสําคัญ เรื่องราวของฮูปแตมที่เขียนเป็นการ
เลียนแบบของจริงนั้น มักเป็นเรื่องพิธีกรรม การใชชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นๆ การนําเสนอเรื่องที่วาดเป็นการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณแตางๆ แม
วัฒนธรรมการเขียน ฮูปแตมบนฝาผนังสิมในภาคอีสานไมไดมีการสืบทอดมาจากวัฒนธรรมการเขียนภาพบนผนังถ้ําโดยตรง แตคติในการสราง                 
ฮูปแตมบนฝาผนังสิมนั้นไมใชเป็นไปเพื่อความงดงามอยางเดียว แตการวาดภาพบนผนังสิมยังถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการชวยสั่งสอน  อบรมผูชมใหเห็น
ดวยและคลอยตามหลักการของพุทธศาสนา รวมทั้งภาพเขียนนั้นยังแสดงออกถึงความเชื่อของผูคนในยุคนั้นดวย 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร๑ 
 สุนทรียศาสตรแ (Aesthetics) หมายถึง ศาสตรแหรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความงาม เป็นสวนหนึ่งของปรัชญาตะวันตกที่มีร ากเหงามาจาก
ปรัชญากรีกโบราณ  อันเป็นปรัชญาที่วาดวยเรื่องของการแสวงหาหรือความรักในภูมิปใญญา (Love of Wisdom) อาจกลาวไดวา “สุนทรียศาสตรแ” ก็คือ
สาขาปรัชญาที่วาดวยความงามและสิ่งที่งาม ทั้งที่อยูในผลงานศิลปะและธรรมชาติ โดยมีการศึกษาผานประสบการณแทางดานคุณคาของความงา ม และ
มาตรฐานการตัดสินใจวา อะไรงาม หรืออะไรไมงามนั่นเอง นอกจากนี้ คําวา “สุนทรียศาสตรแ” ยังมีความหมายอีกหลายลักษณะดังที่มีนักวิชาการไดนิยาม
ไวดังนี้ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546 : 28) แพทริก (Patrick) นิยามวา สุนทรียศาสตรแ คือ การคนหาความหมายของความพึงพอใจทางสุนทรียะ  ลักษณะวัตถุ
วิสัยหรือจิตวิสัยของความงาม ธรรมชาติของความงาม กอกําเนิดและธรรมชาติของแรงกระตุนใหเกิดศิลปะ 
 คําวา“สุนทรียศาสตรแ” ถือวาเป็นคําที่มีลักษณะเชิงนามธรรมและเป็นเรื่องของอารมณแความรูสึก การสรุปหาความหมายที่แนนอนจึงเป็น
เร่ืองที่เป็นไปไดยากเพราะมนุษยแแตละคนมีความรูสึกนึกคิดที่ไมเหมือนกัน และแตละคนก็ยังจะมีความรูสึกเฉพาะและเป็นของตนเองดวย ดังนั้นความรูสึก
ตอเร่ืองของความงามของผูรับสัมผัสจึงจําเป็นตองนําเร่ืองของประสบการณแเดิมเขามาเกี่ยวของดวย ดังคํากลาวที่วา “ประสบการณแจะชวยสอนใหมนุษยแ
รับรูอะไรตางๆ ที่ผานเขามาพรอมกับการกระทบรูไดโดยงาย แตถาหากมนุษยแยังไมมีประสบการณแมากอน แมวาดนตรีจะบรรเลงทํานองและจังหวะได
ไพเราะสักเพียงใดก็หาไดมีประโยชนแอันใดตอมนุษยแคนนั้นไม” ดังนั้นหากไมมีการจัดการศึกษาและเรียนรูเพื่อบมเพาะความรูทางศิลปะมากอน สุนทรียะก็
คงไมเกิดขึ้นในความรูสึกของมนุษยแ ดังคํากลาวที่วา “ความงามจะเกิดขึ้นไดนั้นก็ตองมีจิตใจที่งดงามมากอนเชนกัน” (ธวิท วงษแพลาย, 2552 : 28-38) 
อยางไรก็ตามการเรียนรูสุนทรียศาสตรแมีเปูาหมายเพื่อ 1) สรางความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ความงาม” 2)  ตอบปใญหาในบางประเด็น
ที่เรื่องของ “ความงาม” เขามาเกี่ยวของกับงานศิลปะ เชน เมื่อไหรความงามจึงจะเกิด  ศิลปะแบบใดจึงจะเรียกวา “ศิลปะที่มีคุณคา” “ทุกคนเป็นศิลปิน
ไดหรือไม” 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1.ประชากรเปูาหมาย จํานวน 18 คนประกอบดวย  เจาอาวาส  นักวัฒนธรรม  ปราชญแชาวบาน  กํานัน และผูใหญบาน  
 2.เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบดวยแบบบันทึกขอมูล(Field Note)  แบบสัมภาษณแ (Interview form) การสนทนากลุม (Focus group 
Discussion)  
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการประสานกับผูนําชุมชนและประชากรเปูาหมาย  
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล  โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) 
 5. การน าเสนอข๎อมูล  แบบพรรณนาเชิงวิเคราะหแ 
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ผลการวิจัย 
  1. บริบทวัดศรีสัตตนาค 
 วัดศรีสัตตนาคตั้งอยูเลขที่ 95  หมูที่ 3  บานกางปลาเขตการปกครองขององคแการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษแ  เดิมชาวบานเรียกวา วัดใต 
และมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังอันเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับนาค มีประวัติความเป็นมาวาสรางวัดขึ้นในปี 2206  โดยคนชาวลาวชื่อท าวตุนและทาว
อน โดยรับดําริจากผูครองเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว มีการเดินทางเขามาดูทําเลที่ตั้งใกลลุมแมน้ําเลยที่มีความอุดมสมบูรณแไปดวยสัตวแน้ําและปุาไม
ยืนตน มีความรมร่ืน มีทรัพยากรที่เอื้อตอการนํามาสรางศาสนสถาน เชน ดินเหนียว ทรายที่ละเอียดที่อยูตามริมน้ําและปุาไมที่มีขึ้นอยูอยางอุดมสมบูรณแ 
ภายในวัดศรีสัตตนาคมีอาคารและศาสนาสถานที่ใชในการอยูอาศัยและประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาประกอบดวย สิม หอระฆัง ศาลการเปรียญ         
พระธาตุ รวมถึงงานปูนปใ้นขนาดใหญอยางหลวงพอคําตันที่ประดิษฐานอยูในสิม  สําหรับการปกครองของวัดที่ผานมานั้นมีเจาอาวาสปกครองวัดอยู 12 รูป 
รูปปใจจุบันที่เป็นเจาอาวาสคือพระอธิการสถิต ฐิตธมฺโม 
2. ผลงานจิตรกรรฝาผนังที่อยูํในวัดศรีสัตนาค สรางขึ้นบนฐานความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนา โดยเจาอาวาสของวัดและผูเกี่ยวของในชุมชน 
เชน ผูใหญบาน  ปราชญแชาวบานและชาวบานทั่วไปมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการสรางขึ้นมา   
  ผลงานจิตรกรรมฝาผนังหรือการวาดภาพบนผนัง หรือ ฮูปแตม เป็นผลงานที่ถูกสรางขึ้นเพื่อนําเสนอเรื่องราวพุทธประวัติและหลักธรรมคํา
สอนในพุทธศาสนา  โดยมีเปูาหมายเพื่อใหพุทธศาสนิกชนที่เขามาประกอบพิธกีรรมในวัดไดเรียนรูและเขาใจเร่ืองราวของพระพุทธองคแผานภาพเขียนที่ชาง
แตมไดเขียนไว  และการเสริมเติมแตงในตัวสิมและศาลาการเปรียญซ่ึงเป็นสถาปใตยกรรมในวัดใหมีความงดงามและสามารถใชความงามนี้โนมนําจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนที่อยูแวดลอมใหเขามาในวัด  สําหรับฮูปแตมในการวิจัยครั้งนี้ ชางเขียนมีการเขียนลงบนผนังดานสิมนอก 3 ดานและบริเวณผนังดานหลัง
องคแพระประธานในศาลาการเปรียญ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 เน้ือหาเรื่องราว ที่ชางแตมเขียน ประกอบดวยเรื่องพุทธประวัติ เรื่องทศชาติชาดก  และพระมาลัย สําหรับเนื้อหาเรื่องราวพุทธ
ประวัตินั้นมีการเขียนที่ผนังสิมดานนอกมี 21 ปริเฉท ประกอบดวย เสด็จผานกรุงราชคฤหแ  ทรงศึกษากับอฬารดาบส  นางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส  
ทรงรับหญาคา  ทาวโลกบาลถวายบาตร  สูปุาอิสสิปตนะ  พระเจาพิมพแพิสาร บําเพ็ญทุกขกริยา ทรงลอยถาด สามธิดามารลวงลอ สองพานิชถวายขาว
สัตต โปรดเบ็ญจวัคคียแ ประลองศิลปศาสตรแ  ประทานปใจฉิมโอวาท โปรดอุปกาชีผา โปรดชฏิล  โปรดยศสกุลบุตร  วันตรัสรู แมธรณีบิดโมลี  เทวทัตกลิ้ง
หิน  หามมิเสด็จ ลวงวาไปคางวัด เนื้อหาเร่ืองราวเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงอิทธิฤทธิ์และปาฎิหาริยแที่เหนือกวาคนธรรมดาของพระพุทธองคแ ชางเขียนจึงมี
การวาดเปลวรัศมีบริเวณเหนือพระเศียร โดยเฉพาะตอนแมธรณีบิดมวยผมชางเขียนไดนําเสนอเนื้อหาของกองทัพพญามารพรอมดวยอาวุธมากมาย มีการจัด
วางตําแหนงของเนื้อหาเรื่องราวดานลางใตพุทธบัลลังกแใหมีแมธรณีบีบน้ําไหลออกมาทวมทนกลุมพญามารสงผลทําใหพายแพแกพุทธบารมีของพุทธองคแ 
สวนผนังดานหลังองคแพระประธานในศาลาการเปรียญนั้นชางไดเขียนเร่ืองราวพระมาลัย พระอรหันตแที่มีอิทธิฤทธิ์อยูในมาลัยสูตรซ่ึงเป็นคัมภีรแที่ภิกษุชาว
ลังกาแตงขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2060 ที่กลาวถึงพระมาลัยวาเป็นผูมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหิรเดินอากาศได ไดเดินทางไปโปรดสัตวแนรกยังนรกภูมิ และเสด็จไปยัง
สวรรคแชั้นดาวดึงสแเพื่อนําดอกบัวของมาณพผูหนึ่งไปบูชาพระจุฬามณี และการสนทนาธรรมกับพระอินทรแและพระศรีอาริยเมตรไตรยแ โดยทั้ง 2 เหตุการณแ
นั้นพระมาลัยไดมีการนําขาวสารจากการไปทั้ง 2 ภพภูมิมาบอกกลาวของกับญาติโยมดวย 
  2.2  รูปแบบการเขียนภาพ  ชางจะมีการแบงผนังออกเป็นชองแลวบรรจุเร่ืองราวลงในพื้นที่วางของแตละชองพรอมกับการระบุเรื่องราว
ในชองเหลานั้นวาเป็นตอนใด  โดยมีการแบงพื้นที่สวนบนเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ สื่อวัสดุที่นํามาใชในการเขียนนั้นชางแตมจะใช สีน้ําหรือสีพลาสติก
สมัยใหมมาเขียนเพียงไมกี่สี เนื่องจากขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจของคนในชุมชน   
3. สุนทรียศาสตร๑ที่อยูํในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคถูกสรางขึ้นบนฐานของหลักการและเรื่องราวในพุทธศาสนา ชางผูสรางและผูเกี่ยวของมี
วัตถุประสงคแในการสรางขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงการสืบสานพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับชาวบานในชุมชน  ผลงานที่ถูกสรางขึ้นจึงมาจากพลังแหง
ความศรัทธาและความเชื่อมั่นอยางแรงกลา ชางจึงมีการผลิตสรางขึ้นมาอยางงดงามที่สุดเทาที่จะทําไดโดยถายทอดผานการการวาดภาพระบายสี  โดย
สุนทรียศาสตรแในงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นชางแตมไดแสดงออกและสื่อสารผานเสน สี รูปราง รูปทรงของภาพที่มีอัตลักษณแเฉพาะตนที่เนนความเรียบงาย
ในรูปแบบของการเขียนและการนําเสนอรูปทรงโครงสรางของภาพใหมีลักษณะเป็นแบบชาวบาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเร่ืองการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บานกางปลา ตําบลชัยพฤกษแ อําเภอเมือง จังหวัดเลย ผูวิจัยมีประเด็น
ในการอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดศรีสัตตนาค 
 วัดเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณแสําคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆแมีการสรางสัญลักษณแในเชิงพื้นที่เพื่อใชสําหรับการประกอบ
พิธีกรรม การสรางศาสนสถานขึ้นสําหรับการเป็นสัญลักษณแและเป็นตัวแทนการกราบไหวบูชาลวนเป็นสิ่งที่จะทําใหพุทธศาสนิกชนเขาใจเรื่อง ราวและ
หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนขึ้นในวัดจึงมีการผสมผสานรวมกับความเชื่อในเรื่องของเนื้อหา
เร่ืองราว ความงาม และรูปแบบของผลงานที่ชางแตมตองการส่ือสารความคิด อารมณแและความรูสึกตามแนวทางของพุทธศาสนา จากการศึกษายังพบวา 
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ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ลวนสรางขึ้นบนฐานของความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์ สิทธิ์ความเป็นพื้นที่เฉพาะของพระพุทธองคแ จึงมีการผสมผสานและ
ตกแตงความงดงามลงไปในองคแประกอบตางๆใหสมบูรณแแบบมากที่สุด  มีการสรางภาพของพระพุทธเจาใหดูมีขนาดใหญ ลักษณะของเสนสีรูปทรง
โครงสรางใหมีลักษณะเฉพาะตามตํารามหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ  พร อมกับมีการแฝงความคิดเชิงปรัชญาผานมุมมองของสายตา
พระพุทธรูปที่มองต่ําลงมา เมื่อพุทธศาสนิกชนกราบไหวและมองไปที่พระพักตรแก็จะเกิดความรูสึกถึงความเอื้ออาทรและความหวงใยของพระพุท ธองคแ  
(สุรศักดิ์  เจริญวงศแ, 2538 : 59-60) 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังบนสิมวัดศรีสัตตนาคนั้นชางพื้นบานพยายามที่จะเขียนใหพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะเขาใจไดโดยงาย ถึงแมวา
รูปทรงโครงสรางของพระพุทธเจาในตอนตางๆในพุทธประวัติจะบิดเบี้ยวและไมไดรูปทรง  แตก็เห็นถึงความจริงในแงของการสรางเพื่อการทํา นุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป โดยเฉพาะการเนนใหรูปทรงของพระพุทธองคแมีความแตกตางไปจากบุคคลปกติ  ซ่ึง สันติ เล็กสุขุม (2548 : 321-328) 
กลาววา การเขียนภาพพระพุทธองคแไมวาจะเป็นตอนใดชางจะมีการปรุงแตงดวยการเสริมและเพิ่มพุทธบารมีและปาฎิหาริยแ ซ่ึงสงผลทําใหเรื่องราวบนงาน
จิตรกรรมฝาผนังสิมในวัดศรีสัตตนาคมีลักษณะเป็นกึ่งนิทานปรัมปรา 
 2. สุนทรียศาสตร๑ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค ลวนถูกชางพื้นบานนําเสนอมาพรอมกับเนื้อหาเร่ืองราวและรูปแบบ ชางมักสราง
ใหผลงานเหลานี้มีความงดงามดวยการใชและการจัดวางองคแประกอบทางศิลปะใหมีการประสานสัมพันธแกันตามหลักการออกแบบจัดวางจนเกิดความเป็น
ระเบียบ ความลงตัว และทายสุดของผลงานคือความงามที่ชวยสงผลตอใหพุทธศาสนิกชนเกิดการรับรู เกิดประสบการณแและเห็นคุณคาของผลงานเหลานี้
จนเกิดการตระหนักถึงความเชื่อความศรัทธาตามสิ่งที่ชางตองการส่ือสารและสรางการรับรูใหเกิดขึ้น นักปรัชญาอยาง กีรติ บุญเจือ (2542 : 198) กลาววา 
ดวยคุณลักษณะของผูที่สัมผัสผลงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นสามารถที่จะคนหาความงามไดดวยการตั้งคําถามเพื่อการสรางประสบการณแรับรูทาง
สุนทรียศาสตรแ เชน ชางแตมผูสรางมีสิ่งเราใดในขณะที่สรางความงามผานงานนั้น หรือการตั้งคําถามวาความงามอยูตรงไหนและอยูอยางไร  ซ่ึงการตั้ง
คําถามและการหาคําตอบดวยตนเองหรือการสนทนากับคนอื่นๆจะชวยทําใหเขาใจถึงความเชื่อมโยงจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ทําใหเกิดการเห็นถึงคุณคา
ในส่ิงที่สัมผัสมากขึ้น  ดังเชน การระบายสีพระพุทธรูปองคแทองอรามในตอนมารวิชัยที่มีเรื่องของความมีชัยชนะเหนือมาร โดยมีการสื่อสารผานรูปทรงมี
ลักษณะนั่งขัดสมาธิ วางพระหัตถแซายหงายขึ้นไวบนหนาตัก วางพระหัตถแขวาไวบนพระชานุใหฝุามือคว่ําลงและชี้ลงดานลาง อันมีความหมา ยที่แสดงให
เห็นถึงมาร ที่หมายถึง “กิเลส”  พระพุทธองคแทรงอยูเหนือกิเลสทั้งปวงหลังจากที่พระพุทธองคแไดตรัสรูแลว  สําหรับการที่พระพุทธองคแทรงชี้นิ้วไปที่
พื้นดิน มีความหมายถึงนับตั้งแตพระพุทธองคแตรัสรูแลวพระพุทธองคแก็ไดอยูเหนือโลก เหนือโลกียะและพระพุทธองคแจะไมกลับมาเกิดอีกแลว  
 การรับรูสุนทรียศาสตรแในผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดศรีสัตตนาคนั้นผูสัมผัสจําเป็นตองมีผัสสะเป็นพื้นฐานและไมควรมีขอจํากัดอยูเพียง
ความสามารถในการสัมผัสไดเทานั้น แตผูสัมผัสควรมีความรูความเขาใจและมีประสบการณแทางพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง เพราะใ นงาน
จิตรกรรมฝาผนังนั้น การสรางขึ้นมาของชางแตมก็มักจะแฝงไวดวยแงคิดในเชิงปรัชญาเพื่อใหผูสัมผัสมีการคิดเชื่อมโยงตอไป  ซ่ึง ไพฑูรยแ  พัฒนแใหญ ยิ่ง 
(2541 : 141-145) มีความเห็นวาผลงานจิตรกรมฝาผนังมักถูกชางสรางเง่ือนไขหรือนัยยะแอบแฝงขึ้นเพื่อใหผูสัมผัสสามารถปลุกเราความรูสึกที่ซอนอยู
ภายในใหตื่นตัว ซ่ึงเรียกภาวะนี้วา “สถายิภาวะ” อยางไรก็ตามการเกิดสภาวะของการรับรูสุนทรียศาสตรแนั้นมักเกิดจากกระบวนการรับรูของความรูสึกที่
จะนําเขาสูสภาวะของการสรางเง่ือนไขของความซาบซึ้ง (Appreciation) ที่มาพรอมกับการบอกเลา การเรียนรูจากการอาน การจําผานการคิดวิเคราะหแ
จนนําเขาสูความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรมนั้นๆจนทําใหผูสัมผัสนั้นสรางประสบการณแการที่มีเอกภาพขึ้นเฉพาะตน (สุชาติ  สุทธิ, 2543 : 80) 
ซ่ึงปรากฏการณแการเห็นคุณคาในสุนทรียศาสตรแนี้มักโนมนําคนใหเกิดความรูสึกบางอยางขึ้นในจิตใจเชนความละเอียดออน ความประณีต ความเมตตาและ
ความเสียสละเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนมนุษยแรวมโลก ซ่ึงพฤติกรรมทางความรูสึกเหลานี้ก็มาจากการสัมผัสกับผลงานที่ชางไดสรางสภาวะแห งความงามให
สัมผัสและรับรูไดจริง (วิทยแ วิศยแเวท, 2542 : 140-141) ดังนั้นในงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งดานนอกสิม และในศาลาการเปรียญวัดศรีสัตตนาคจึงมีเปูาหมาย
เพื่อสรางการรับรูทางการมองเห็นขึ้นกับพุทธศาสนิกชนในสภาวะของความเงียบจากการฟใงเทศนแฟใงธรรมซ่ึงสายตาก็จะเลือกที่จะรับรูเรื่องราวที่อยูบนผนัง
สิมพรอมกับการคิดวิเคราะหแและการตั้งคําถามในสิ่งที่รับรูนั้นผานเสน สี รูปราง รูปทรงโครงสรางของผลงานนั้น ดังเชนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระ
มาลัยในศาลาการเปรียญหรือหอแจกที่เขียนดวยสีน้ํามัน ที่มีการใสสัญลักษณแของการเหาะเหินเดินอากาศใหกับพระมาลัย รวมทั้งการเปรียบเทียบใหเห็น
สีสันที่สดใสระหวางภาพของแดนนรกและภาพของแดนสวรรคแที่มีบรรยากาศของสีที่มีความแตกตางกัน ซ่ึงก็ยอมสรางความรูสึกที่งดงามใหกับผูสัมผัสและ
สามารถที่โนมนําไปสูการกระตุนอารมณแความรูสึกไปสูความเกรงกลัวในอํานาจแหงรูปทรงและเนื้อหาเร่ืองราวนั้น 
 อยางไรก็ตามสุนทรียศาสตรแในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคที่เกิดขึ้นก็ลวนมาจากการถูกชางผูสรางผลงานเช่ือมโยงเขากับความเชื่อใน
พุทธศาสนาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสูการสรางรูปทรงที่เป็นรูปธรรมและจับตองไดขึ้น ซ่ึงผลงานจึงปรากฏขึ้นมาในเชิงพุทธศิลป ความหมายที่ผูรับจะแปล
ความจึงไมเกิดความคลาดเคลื่อนหรือแปลความไปไดอยางหลากหลาย เหตุเพราะผลงานสรางขึ้นตามหลักธรรมคําสอนที่เป็นจริง หลายภาพของงาน
จิตรกรรมฝาผนังแสดงใหเห็นถึงสัญลักษณแอันวิเศษขององคแคถาคตที่เป็นมณฑลแหงธรรมเป็นรหัสสัญลักษณแแหงการเรียนรู เป็นสื่อแสดงสภาวะวิมุตติ การ
หลดุพนจากสังสารวัฎ เป็นภาพของความงามความกลมกลืนและเต็มไปดวยความกรุณาที่ผานการส่ังสมบารมีมาอยางสมบูรณแ ถือวาเป็นปุริสลักษณะที่มีการ
พัฒนาผานรูปแบบและสุนทรียศาสตรแเชิงสัญลักษณแที่นําทางไปสูการสรางรูปทรงและรูปแบบสืบตอกันมา ผลงานจิตรกรรมผาผนังจึงเป็นขอมูลขาวสารอัน
ประเสริฐของพระพุทธองคแ เป็นสื่อที่ชวยใหพุทธศาสนิกชนโนมนําสูพุทธศาสนากาวหาภาวะแหงธรรมสูกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติเพื่ อการหลุดพน 
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(วราพร ศรีสุพรรณ, 2542 : 208-209) ซ่ึงสอดคลองกับสุนทรียศาสตรแของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่ยึดถือคําวิถีคําสอนและวิถีการปฏิบัติของพระพุทธองคแจึง
สรางพระพุทธองคแในตอนประทับนั่งตรัสรูใตตนพระศรีมหาโพธิ์เพื่อใหผูคนเกิดการรับรูถึงคุณคาและสุนทรียศาสตรแนั่นเอง (สุชาติ  สุทธิ, 2543 :36) 
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การศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
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การมีสํวนรํวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 2 
The Participation in Educational Administration of Teachers of  

Ruamthaiphatthana 2 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 

วรัชญา  สมศรี1 
Waratchaya  Somsri 

 
บทคัดยํอ 
การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี
วัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาการมีสวนรวมและหาขอเสนอแนะในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  และผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแ
เนื้อหา 
ผลการศึกษา พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบริหารงานทั่วไป อยูในระ ดับมาก               
ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคลอยู และดานบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ การมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควร
มีการสงเสริมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ ดานบริหารงานวิชาการ ควรใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหลักสูตร รายวิชาในแตละชวงชั้น ดานบริหารงาน
งบประมาณ ควรใหครูมีสวนรวมพิจารณาบุคคลที่จะมาทําหนาที่บัญชีและพัสดุ  ดานบริหารงานบุคคล ควรใหครูมีสวนรวมในการสรรหาอัตรากําลังมา
บรรจุใหตรงกับสาขาวิชา และดานบริหารงานทั่วไป ควรใหครูมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนแและสิ่งแวดลอม 
 
ค าส าคัญ : การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา/โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the participation in 
educational administration of teachers of Ruamthaiphatthana 2 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The 
participants and the data source of the research were 10 school administrators, teachers, and experts. The research instruments 
were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard 
deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the participation in educational administration of teachers of 
Ruamthaiphatthana 2 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each 
side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that 
is, general administration, academic administration, personnel administration, and budget administration respectively. 

In terms of recommendations of the participation in educational administration of teachers of Ruamthaiphatthana 2 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should give the teachers the 
opportunity to participate in planning for the curriculum organization, choosing people to work as an accounting and supply 
officer, personnel recruitment by maintaining the corresponding fields, and improving and developing school landscape and 
environment 
 
Keywords : The Participation in Educational Administration of Teachers 
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บทน า 
การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมายที่ตองการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแแบบ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุ ข การ
ดําเนินการใหบรรลุเปูาหมายอยางมีพลัง และมีประสิทธิภาพจําเป็นที่จะตองใชหลักการกระจายอํานาจใหทุกฝุายมีสวนรวมซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณแ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นไปตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการ จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดังบทบัญญัติในมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษากระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงในการจัดการศึกษานั้น เพียงใจ  เรืองฤทธิ์ (2550 : 2) ไดกลาววา หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ คือ สถานศึกษาซ่ึงเป็นหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑแ
ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐโดยเป็นหนวยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทําใหนโยบายของรัฐบาลเห็นผล การปฏิบัติที่เป็นจริงเกิดขึ้น และมี
หนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ทั้งใน ระดับกรมหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาถึงแมจะมีหนวยงานหลายระดับรับผิดชอบรวมกันใน
การจัดการศึกษา แตสถานศึกษาถือวาเป็นหนวยงานสําคัญยิ่งเพราะเป็นหนวยงานปฏิบัติการผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษาผู บริหาร
สถานศึกษาเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญและมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาที่จะทําใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสําเร็จของการ
บริหารสถานศึกษาที่ขึ้นอยูกับผูบริหารเป็นสําคัญ และเมื่อการศึกษาของไทยไดมีการปฏิรูป การศึกษาอยางตอเนื่องมาจนถึงปใจจุบันซ่ึงมีความสําคัญก็คือ 
การปฏิรูปการศึกษา เชนกันดังที่ภาณุพงศแ   แกวอินทรแ (2559 : 75) กลาววาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง สถานศึกษายังคงยึดหลักการกระจายอํานาจโครงสรางการบริหารงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซ่ึงอาจจะการปรับเปลี่ยนโครงสรางตามความเหมาะสมกับสภาพบริบท โดยมีการเนนทางดานงานวิชาการเป็นหลัก และ
สถานศึกษามีการดําเนินงานเป็นนิติบุคคลมากขึ้นมีอํานาจในการตัดสินใจโดยไมตองรอคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หนึ่ง
ไมมีการมุงเนนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงทําใหเกิดการดําเนินการแตกตางกันในสถานศึกษา สวนในปใจจุบันการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ไดกําหนดใหสถานศึกษามีการนําหลักธรรมาภิบาลเขามามีสวนรวมในการบริหารอยางชัดเจน เพราะเชื่อวาหลักธรรมา อีกทั้งหลักธรรมาภิบาลยั งชวย
บรรเทาความเห็นที่แตกตางภายในสถานศึกษา และมีการจัดระบบที่มีความโปรงใสชัดเจนมากขึ้น  
  หลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management = SBM)เป็นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ มีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจการบริหารจัดการงานดาน
การบริหารทั่วไป วิชาการ บริหารงานบุคคล และงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง
และชุมชน ตัวแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ รวมกันบริหารใหเป็นไปตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน (อรวรรณ   เครือใหม , 2555 : 28)โดย
สถานศึกษาบริหารจัดการเป็นไปตามความตองการของสถานศึกษาใชการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใชอํานาจความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินการแกไขปใญหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการเรียนรูของ
นักเรียนทุกคนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตามการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานไมไดมีสูตรสําเร็จหรือรูปแบบกระบวนการบริ หารที่
สําเร็จรูปแตขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับสถานศึกษาโดยตรงดวยการเรียนรูลงมือทํา ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่องจนเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กับสถานศึกษาเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 13-14) 
  การบริหารแบบมีสวนรวมนั้นมีมาตั้งแตอดีต มนุษยแรวมตัวกันเพื่อรวมกันคิดวางแผนที่จะสูกับธรรมชาติ การทํากิจกรรมใดก็ตามหากทําตาม
ลําพังแลวก็ยากที่จะประสบผลสําเร็จ การมีสวนรวมเป็นความเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณแของบุคคลที่มีตอกิจกรรมของกลุมเป็นตัวกระตุนให
ทํางานสําเร็จใหตามเปูาหมายเพราะการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการเขาไปเกี่ยวของ (Involvement) การชวยเหลือและการทําประโยชนแ(Contribution) 
และการรับผิดชอบ(Responsibility) ดังนั้นประสิทธิผลขององคแกรขึ้นอยูกับการรวมพลังที่จะผลักใหภารกิจบรรลุเปูาหมาย  ผูบริหารควรใหผูปฏิบัติงานมี
สวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมองคแการและมีความเชื่อในสมมติฐานที่วาฝุายปฏิบัติงานมี ถามีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจมากเทาไรก็ ยิ่งมี
ความเขาใจในปใญหาขององคแการและบทบาทของฝุายบริหารมากขึ้นเทานั้น ซ่ึงจะเป็นผลใหเกิดความรวมมือรวมใจและจะกระตุนใหภารกิจบรรลุเปูาหมาย 
ในทางตรงกันขามทั้งสองฝุายมีความคิดเห็นไมตรงกัน ก็อาจจะทําใหผูปฏิบัติงานแยกตัวออกจากองคแการทั้งนี้เพราะเขาไมมีสวนเกี่ยวของในการรับผิดชอบ
หรือการตัดสินใจ อีกทั้งอาจมองวาผูบริหารไมเห็นคุณคาของพวกตน อาจแสดงออกในรูปของความเย็นชา ไมเอาใจใส สิ่งเหลานี้ไมเป็นที่พึงประสงคแของ
องคแการอยางแนนอน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณแ , 2550 : 182) และการที่ครูมีโอกาสเขาโปมีสวนรวมในการตัดสินใจมากเทาไหรก็ยิ่งมีความเขาใจในปใญหา
ขององคแการและบทบาทของครูมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเป็นผลใหเกิดความรวมมือ รวมใจและจะ กระตุนใหภารกิจบรรลุเปูาหมาย ในทางตรงกันขามทั้งสองฝุายมี
ความคิดเห็นไมตรงกัน อาจทําใหครูแยกตัวออกจากองคแการ ทั้งนี้เพราะเขาไมมีสวนเกี่ยวของในการรับผิดชอบหรือตัดสินใจ (ทวิท  ระโหฐาน , 2552 : 
บทนํา) ดังนั้นควรเปิดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียน ทั้งดานการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานวิชาการ 
และการบริหารงานทั่วไป สําหรับแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการยึดหลักโรงเรียนเป็นศูนยแกลางในการตัดสินใจ การมีสวนรวม การ
กระจายอํานาจ ตรวจสอบได ซ่ึงสอดคลองกับหลักการและแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน หากโรงเรียนในประเทศไทยมีการนําเอาหลักการ
และแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานมาประยุกตแใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแตละพื้นที่ ก็จะเป็นประโยชนแอยางยิ่งในการปฏิรูประบบ
การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและที่สําคัญคือดานผลผลิตหรือคุณภาพผูเรียนก็นาจะมีคุณภาพที่สูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน (จามรี   แสนสุภา, 
2556 : 32) 
  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มุงสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาไปสูเกณฑแ
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานใหเป็นไปตามนโยบายที่โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อให
ประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและทั่วถึงมีคุณภาพมาตรฐาน ในชวงการปรับเปลี่ยนโครงสรางและกระบวนการบริหารจัด
การศึกษา การกําหนดความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่เป็นเรื่องใหมที่จะตองดําเนินการในหลาย ๆ เรื่องภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบ ประก าศ 
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คําสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดกําหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยมีกลยุทธแและจุดเนนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการศึกษาที่
ตองการพัฒนาความเขมแข็งของสถานศึกษาในดานประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองคแกร การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสงเสริมการ
บริหารโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานที่ผานมาพบวาบุคลากรครูสวนใหญยังขาดการมีสวนรวม ขาดการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมดําเนินงาน รวมรับผลที่เกิดขึ้นและจากรายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อยากเห็นการบริหารงานทั้ง 4  ดานของโรงเรียนมีกระบวน การขับเคลื่อนการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิด
คุณภาพในดานการบริหาร การดําเนินการบริหารการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของโรงเรียน คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูจึงตองมีสวนรวมในการบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป และวางแผนงานการดําเนินงานการติดตามประเมินผลและ
เผยแพรประชาสัมพันธแ  
  สภาพปใญหาดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของครูการบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายในการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ชุตินันทแ  พวงดี  (2556 : 39)  การบริหารการศึกษา  หมายถึง การดําเนินการของคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จัดใหกับทุกคนที่
เป็นสมาชิกของสังคมหรือชุมชน โดยมุงหวังที่จะใหเจริญงอกงามและเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน 
PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดคนโดยวอลแทเตอรแ  ซิวฮารแท (Walter Shewhart)ผูบุกเบิกการใชสถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรมและตอมาวงจร
นี้เร่ิมเป็นที่รูจักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวารแด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยแดานการบริหารคุณภาพเผยแพรใหเป็นเครื่องมือสําหรับการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของพนักงานภายในโรงงานใหดียิ่งขึ้น และชวยคนหาปใญหาอุปสรรคในแตละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รูจักกัน
ในอีกชื่อวา “วงจรเด็มมิ่ง” ตอมาพบวา แนวคิดในการใชวงจร PDCA นั้นสามารถนํามาใชไดกับทุกกิจกรรม จึงทําใหเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลายมากขึ้น
ทั่วโลก PDCA เป็นอักษรนําของศัพทแภาษาอังกฤษ 4 คําคือ 
 P : Plan        =     วางแผน 
             D : DO         =     ปฏิบัติตามแผน 
             C : Check     =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะหแ 
             A : Action     =     ปรับปรุงดําเนินการใหเหมาะสมตามผลการประเมิน 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มี
วิธีดําเนินการศึกษา  ดังนี้ 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ในปีการศึกษา 2559 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  รวมทั้งสิ้น 50 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 
แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 10 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการมีสวนรวมบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2แบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interviews) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
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ผลการวิจัย 
 การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (  =  3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก ( = 3.97) รองลงมา ดาน
บริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก (  = 3.84) ดานบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก (  =3.71) และดานบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมาก          
(  =3.58) ตามลําดับ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู ในระดับมาก (  = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การมีสวน
รวมในการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก   (  = 4.02)  รองลงมาการมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาอยูในระดับมาก (  = 4.00) และการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาอยูในระดับมาก ( = 3.98) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือการมีสวนรวมในการแนะแนวเกี่ยวกับงานวิชาการอยูในระดับมาก  (

 = 3.66) 
 ดานบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู ในระดับมาก (  =  3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการพัสดุอยูในระดับมาก (  = 3.76) รองลงมา การมีสวนรวมจัดหารายไดและผลประโยชนแเพื่อ
การศึกษาอยูในระดับมาก (  = 3.74) และการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณอยูในระดับมาก ( = 3.62) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทายคือการมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานงบประมาณ  การมีสวนรวมในการทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของ
สถานศึกษาและการมีสวนรวมในการวางแผนจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยแของสถานศึกษาอยูในระดับมาก  (  = 3.50)  
 ดานบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู ในระดับมาก (  = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การมีสวนรวม
ในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (  = 3.88) รองลงมาการมีสวนรวมในการสงเสริมวินัย
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมาก (   = 3.86) การมีสวนรวมในการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมาก( = 3.82) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การมีสวน
รวมในการวางแผนปูองกันการกระทําความผิดวินัยและการมีสวนรวมในการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง  (  = 3.48) 
ดานบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู ในระดับมาก  (  =  3.97 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การมีสวน
รวมกําหนดแนวทางการสงเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา อยูในระดับมาก (  = 4.06) รองลงมา การมีสวนรวมวางแผนการจัดระบบโครงสรางการ
บริหารของสถานศึกษาอยูในระดับมาก(   = 4.04) การมีสวนรวมสงเสริมประสานงานพัฒนาเครือขายการศึกษาและการมีสวนรวมพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( =  4.00) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมพัฒนาการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคแกร และการมีสวนรวมพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาอยูในระดับมาก  (  = 3.86) 
////////  ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ควรใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหลักสูตร รายวิชาในแตะละชวงชั้น  ดานบริหารงานงบประมาณ ควรใหครูมี
สวนรวมพิจารณาบุคคลที่จะมาทําหนาที่บัญชีและพัสดุ   ดานบริหารงานบุคคล ควรใหครูมีสวนรวมในการสรรหาอัตรากําลังมาบรรุจใหตรงกับ
สาขาวิชา และดานบริหารงานทั่ว ไป ควรใหครูมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนแและสิ่งแวดลอม 
 
สรุปและอภปิรายผล 

การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมพบวา
ครูมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา อยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  ตามแนวคิดการ
กระจายอํานาจ โดยใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารของคณะบุคคลที่มีสวนไดเสียกับการจัดการศึกษาเป็นสําคัญ  ทําใหการบริหารประสบผลสําเร็จ  มี
ประสิทธิภาพ  สงผลใหการดําเนินการตามภาระงานทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป  บรรลุผลตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว เป็นไปตามแนวคิดของพรทิพภา แกนเรือง (2554 : 154)  ที่ไดกลาวถึงหลักการของ SBM วาคือ การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให
ประชาชนสนองความตองการของชุมชน สรางแนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งครูผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ศิษยแเกา และตัวแทนนักเรียน ใช
หลักในการบริหารตนเอง ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร สรางขวัญและกําลังใจ ใหบุคลากรมีการควบคุมการใชงบประมาณเกิดประโยชนแสูงสุ ด
โปรงใส เกิดความคิด สรางสรรคแในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  สอดคลองกับผลการศึกษาของพรอมวุฒิ  แสงวิเชียร (2556 : 64)  
ที่ศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารโรงเรียนกลุมระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง พบวา ระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารภาพรวมอ ยูใน
ระดับมาก การมีสวนรวมของครูในดานการบริหารงานทั่วไปมีระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานวิชาการ 
และดานการบริหารงานบุคคล  และฐิตินันทแ  นันทนพิบูล  (2557 : 84)  ศึกษาการมีสวนรวมของครูตอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเขาชะเมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ระดับการมีสวนรวมของครูตอการบริหารการศึกษา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการ
บริหารงานบุคคล 
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 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ดานบริหารงานวิชาการ คือ ผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหลักสูตร รายวิชาในแตละชวงชั้น  ครูควรใหความรวมมือใน การจัดทํา
บันทึกสอนแทน  และควรใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือกกิจกรรมที่จัดในวันเปิดร้ัวโรงเรียน  ทั้งนี้เพราะการใหครูมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรจะสงผล
ใหการดําเนินการใชหลักสูตรเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังที่นุสรา   วงศแจันทรา  (2557 : 40)  ใหความหมายของการมีสวนรวมบริหารงานวิชาการของ
ครูวา  หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชแบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนกการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการ โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝุาย เพื่อสงเสริมใหผูเรี ยน
บรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง  

ดานบริหารงานงบประมาณ ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมพิจารณาบุคคลที่จะมาทําหนาที่บัญชีและพัสดุ  ควรใหครูมีสวนรวม
ในการวางแผนดําเนินงานงบประมาณประจําปี  ควรใหครูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้เพราะงานงบประมาณเกี่ยวของกับ
ระเบียบปฏิบัติจําเป็นตองใชบุคคลที่มีความรู มีความเขาใจรวมทั้งมีมนุษยแสัมพันธแกับครูไดดี  สวนนโยบายและแผนงานงบประมาณนั้น  ครูควรมีสวนรวม
กําหนดเปูาหมายและรับผิดชอบเพราะครูคือผูเกี่ยวของกับการใชงบประมาณโดยตรง  ดังนิยามที่พรอมวุฒิ   แสงวิเชียร  (2556 : 23)   ใหความหมายของ
การมีสวนรวมบริหารงานงบประมาณของครูวา  หมายถึง การที่ครูเขามามีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบในการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบติดตาม และการรายงานผลการใชเงิน การบริหารดานการเงิน การบริหารงานพัสดุและสินทรัพยแ 

ดานบริหารงานบุคคล ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมในการสรรหาอัตรา กําลังมาบรรจุใหตรงกับสาขาวิชา  ควรเปิดโอกาสให
ครูมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางจัดสรรสวัสดิการและการใหบริการดานตาง ๆ  ควรเปิดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแกไขปใญหาการขัดแยงของ
บุคลากร  เพราะหากไดอัตรากําลังไมตรงกับสาขาที่ตองการจะสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีปใญหาเหมือนเดิม รวมทั้งการจัดสวัสดิการและการ
ใหบริการดานตาง ๆ ในโรงเรียนตองตอบสนองความตองการของครูเป็นสําคัญ  จะทําใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สอดคลองกับนิยามของฐิตินันทแ   นันทน
พิบูล  (2557 : 45)  ใหความหมายของการมีสวนรวมบริหารงานบุคลากรของครูวา  หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อใหไดมาซ่ึงบุคคลดี สามารถ
ทําภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวมมือ รวมปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด และมีความสุขในการทํางานมากที่สุด    

ดานบริหารงานทั่วไป ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนแและสิ่งแวดลอม  ควรใหครูมีสวนรวมในการ
เสนอแนะความตองการเกี่ยวกับการปรับปรุงหองเรียน และควรเปิดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงบานพักครู  เพราะครูมีความ
ใกลชิดและใชประโยชนแจากภูมิทัศนแและสิ่งแวดลอม  หองเรียนและบานพักครูโดยตรง  ทั้งการใชเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการพักผอนหลับ
นอน  สอดคลองกับนิยามของพรอมวุฒิ   แสงวิเชียร  (2556 : 23) ใหความหมายของการมีสวนรวมบริหารงานทั่วไปของครูวา  หมายถึง การรวมกัน
พัฒนาระบบและขอมูลเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร และพัฒนาองคแกร การดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดประสิทธิสูงสุด 
 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
ควรศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมในการจดักิจกรรมแนะแนวทางวิชาการของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
ควรศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมวางแผนบริหารงบประมาณของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ควรศึกษา เร่ือง การสงเสริมการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชพีของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
ควรศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมในการพฒันาระบบขอมูลการบริหารสถานศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตนแประธานกรรมการที่ปรึกษา  อาจารยแ ดร.นลธวัช  ยุทธ
วงศแ กรรมการที่ปรึกษาและอาจารยแดร.สมชาย   อังสุโชติเมธี ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จน
การศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ  ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ นายสุเนต  รักแกว ผูอํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  2  นายสรวิชญแ  เรือนแกว ผูอํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1  คณะ
ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  1 และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการ
ใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบล
แมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประชากร กลุมตัวอยางและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้ งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวดตาก และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  241 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก  ดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับปานกลาง และดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรเชิญผูปกครองมารวมวิเคราะหแจุดเดนจุดดอยของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการนํามาพัฒนาหรือปรับปรุง
วางแผนการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรรวมกันประชาสัมพันธแสงเสริมใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการสงบุตรหลานที่มีอายุตามเกณฑแเขาเรียนใน
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Abstract 
 The parent participation  in Educational management of Maeku Municipal School in Maesod District, Tak Province.              
The research purposes were 1) to study the condition and the suggestion of the parent participation  in educational management 
of Maekumunicipal school in Maesod District, Tak Province.  The populations and data sources were 241 people, there were 
students parents from kindergarten 1 to Prathom 6, and experts of Maeku municipal school in Maesod District, Tak Province.    
The data were collected by using questionnaires and interview form.  The Frequencies, Percentage, Mean , Standard Deviation, 
and Content Analysis were used in analyzing data. 
The research results were as follows; The parent participation  in Eeducational management of Maeku Municipal School 
in Maesod District, Tak Province was in the medium level of Mean.  When the Mean were ranked respectively ,the highest level 
of Mean was general administration aspect.  The lower was academic administration aspect.  The personal management  aspect 
was in the medium level of Mean and the budget management aspect were in the low level of Mean.      
The recommendation were as follows; The school should invite parents to analyze the strength and weakness of school for 
guideline in development. The school should encourage parents for sending their children to study at school.  It is necessary that 
the children’ age should be suitable with the criteria. The school and community should join to set the fund for poor students. 
And Parents should have a chance for teachers supporting and join the school activities. 
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บทน า 
 จากการศึกษาความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา พบวาการศึกษาในสถานการณแปใจจุบันตองอาศัยความรวมมือ
อยางเขมแข็งระหวางครอบครัว โรงเรียนและฝุายตาง ๆ ในสังคม เพื่อรวมมือกันพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การมีสวนรวมของพอแมผูปกครองนับวามี
ความสําคัญอยางมาก ผลการวิจัยของหลายประเทศพบวาการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ทั้งในดานการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาของลูก สงผลใหลูก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน การมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ในสังคมไทยที่ผานมาถือวายังคอนข างนอย พอแม
ผูปกครองสวนใหญยังคงใชแนวทางการมีสวนรวมแบบเดิม ๆ อยางมากคือ มารวมประชุม รวมพัฒนากายภาพของโรงเรียนและบริจาคทรัพยแสินให การมี
สวนรวมในฐานะหุนสวนทางการศึกษายังมีนอยมากและโรงเรียนสวนใหญกย็ังไมเปิดโอกาส ในขณะที่ระบบระเบียบตาง ๆ ก็ไมเอื้ออํานวยประโยชนแในการ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองอยางมีประสิทธิภาพดวย (ศูนยแประสานงานเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา, 2551 : 5) 
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 สถานศึกษาเป็นแกนนําใหกับชุมชนในการวิจัยทองถิ่น เพื่อนําทุนทางสังคม ทุนทางปใญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีใน
ทองถิ่น มาตอยอดเสริมกับการวิจัยที่มีอยูในทองถิ่น การวิจัยเพื่อแกปใญหาและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น สถานศึกษารวมกับชุมชน ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและเพิ่มทุนทางสังคมใหสอดคลองกับโอกาส ศักยภาพและความพรอมของแตละพื้นที่ โดยการสรางความสัมพันธแ สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวม
ทํา ในพื้นที่โดยรวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนควรสรางองคแความรูสูชุมชนโดยทําการวิจัยรวมกับชุมชน รวมทั้งเป็นแหลงขอมูล
ของชุมชน และที่ปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนสรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชนและสนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพ ในการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นตนเอง นอกจากนั้นควรสรางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําวิถีชีวิตในแตละทองถิ่นเป็นสื่อในการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่นตอไป (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2549 :  5-9) 
  การที่ประชาชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของแตละทองถิ่นของตนเอง โดยการมีสวนรวมนั้น เกิดขึ้นระหวางสองฝุายคือทั้งชุมชนและ
สถานศึกษาเป็นการเอื้อเฟื้อกันและกัน ชุมชนตองรวมสรางความเขมแข็งใหกับบาน วัด โรงเรียน และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มทุนทางสังคม 
สนับสนุนการจัดการองคแความรู การถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่น รวมคิด รวมทําใหพื้นที่เจริญยิ่งขึ้น โดยรวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อเป็นทุนทาง
มนุษยแ สวนบทบาทของโรงเรียนก็ตองเป็นแหลงความรู สรางองคแความรูสูชุมชน รวมวิจัยกับชุมชน เป็นที่ปรึกษาหารือทางวิชาการสรางกระบวนการ
เรียนรูใหแกชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา ทองถิ่นตนเอง สรางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําวิถีชีวิตในแต
ละทองถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนรูหากทุกสวนใหความสําคัญซ่ึงกันและกัน รวมทั้งมีความตระหนักรวมกันก็จะเป็นจุดเร่ิมตนของ การพัฒนาประเทศที่สมบูรณแ
และยั่งยืนตลอดไป (ทัศนา แสวงศักดิ์, 2548 : 7) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 4 วาดวย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 หลักการ
ของแนวการจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 2 วาดวยกระบวนการจัดการเรียนรู ควรจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี
การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 27 กําหนดไววา ให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอ นอกจากนั้นในมาตรา 40 ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และใหทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบไปดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคแกรชุมชน ผูแทนองคแกรปกครองสวนทองถิ่ น 
ผูแทนศิษยแเกาสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆแหรือผูแทนองคแกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ  
 บทบาทของผูปกครองตอการจัดการศึกษา เป็นภารกิจสําคัญอยางยิ่งของสถานศึกษา กลาวไดวา ผูปกครองเป็นกําลังสําคัญที่จะชวยให
กระบวนการตางๆ เกิดผลอยางรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาเนนหลักการกระจายอํานาจสถานศึกษาใหชุมชนหรือ
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากที่สุด (ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู , 2550 : 52) ดังนั้นการ
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้นถือเป็นเรื่องสําคัญมาก 
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก มีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองใหผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อประโยชนแในการพัฒนาและสงเสริมการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ และเพื่อใหก ารจัด
การศึกษาเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะผูปกครองนักเรียนตองอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมมาใช เพราะ
เมื่อผูปกครองมีสวนรวมในการศึกษายอมจะชวยขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการการศึกษาดําเนินไปตามความตองการของผูปกครองและชุมชน และชวยให
สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนอีกดวย  ดวยเหตุนี้จึงจําเป็นอยางยิ่งที่สถานศึกษากับชุมชนจะตองใหความรวมมือซ่ึงกันและกันใน
การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ ในอดีตที่ผานมายังขาดความรวมมือจากผูปกครองในดานการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ที่เป็นตัวสนับสนุนในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางจริงจัง  ซ่ึงมีผลทําใหการตอบสนองความตองการของตัวผู เรียนและ
ผูปกครองไดไมดีเทาที่ควรโดยพิจารณาจากความรวมมือของผูปกครองในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน เชน การประชุมผูปกครอง พบวาผูปกครอง
มาประชุม ภาคเรียนที่ 1 รอยละ 65 และภาคเรียนที่ 2 รอยละ 71 (แบบบันทึกการประชุมผูปกครองโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ, 2558) การเขารวม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน กิจกรรมวันสําคัญ พบวา ผูปกครองมารวมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 รอยละ 48 และภาคเรียนที่ 2 รอยละ 59                   
(แบบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ, 2558) ซ่ึงอยูในระดับที่นอย  
 จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อประโยชนแในการนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนา และเสนอแนะแนวทางพื้นฐาน                
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ ใหบรรลุเปูาหมายตามนโยบายของรัฐที่ตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก    
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อาํเภอแมสอด จังหวัดตาก  
 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 โรงเรียนเป็นสวนหนึ่งของสังคม ปใจจุบันรัฐบาลพยายามใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงจําเป็นอยางยิ่งที่ชุมชนตองเกี่ยวของกั บ
โรงเรียน ซ่ึงธวัชชัย  เปรมปรีดิ์ (2543 : 45) ไดกลาวถึงโรงเรียนกับชุมชนวา  โรงเรียนมีจุดมุงหมายไมเพียงแตจัดบริการการศึกษาใหเฉพาะนักเรียน                  
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แตหากจัดบริการใหแกทุกคน ทุกหมู ทุกคณะ ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู โรงเรียนตองใหสมาชิกในชุมชนมีสวนในการรับผิดชอบกิจการของโรงเรียน ความรู
จากโรงเรียนยอมเผยแพรเขาไปสูชุมชน จึงเห็นไดชัดเจนวาชุมชนตองเขามามีบทบาทในโนโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ประชากร                  
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 
578 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอ                 
แมสอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2559 โดยไดมาจากการสุมขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608-
610) และสุมเก็บขอมูลแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น จํานวน 234 คน แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน 
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง จํานวน 1 คน และผูนําชุมชน จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแม
กุ และแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแมกุ อําเภอแมสอด  จังหวัด
ตาก เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured  Interviews) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไป
อภิปรายผลตอไป 
 
ผลการศึกษา 
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง               
( ̅ = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมาก (  ̅ = 4.36) รองลงมา
คือ ดานบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก  ( ̅ = 3.83) ดานบริหารงานบุคคลอยูในระดับปานกลาง  (  ̅= 3.08 ) และดานบริหารงานงบประมาณอยูในระดับ
นอย ( ̅ = 2.36 ) ตามลําดับ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดแก    
 ดานการบริหารงานวิชาการ คือ  สถานศึกษาควรเชิญผูปกครองมารวมวิเคราะหแจุดเดนจุดดอยของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการนํามา
พัฒนาหรือปรับปรุงวางแผนการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานทั่วไป คือ สถานศึกษาควรรวมกันประชาสัมพันธแสงเสริมใหผูปกครองเห็นความสําคัญ
ของการสงบุตรหลานที่มีอายุตามเกณฑแเขาเรียนในโรงเรียนของผูปกครอง ดานการบริหารงานงบประมาณ คือ สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธแให
ผูปกครองมีสวนรวมแสวงหานักเรียนที่มีครอบครัวมีความขาดแคลนและจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และดานการบริหารงานบุคคล คือ 
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ภาพรวมทุกดาน โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เป็นเพราะวา ผูปกครองไดมีสวนรวมดูแล อบรม สั่งสอนนักเรียนในดานความประพฤติ การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตลอดจนการดูแลเร่ืองสุขภาพ ใหความรัก ความอบอุน และการสอนคุณธรรมใหแกนักเรียน ในสวนของการพัฒนาโรงเรียน ผูปกครองมีสวน รวมในการ
แกปใญหาที่สําคัญของโรงเรียน มีสวนรวมในการสรางความสัมพันธแระหวางผูปกครองและครู และทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสใหผูปกครองไดเขามารวมแสดง
ความคิดเห็น ในดานการวางแผนและกําหนดนโยบาย การประสานงานกับผูปกครองลวงหนาโดยสงจดหมายเวียนและชี้แจงรายละเอียดใหชัดเจน แตบาง
ดานผูปกครองยังมีสวนรวมนอย หรืออาจไมมีสวนรวมเลย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสิริณัฐ  ปิยะมิ่ง (2547 : 207-218) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครองไดมีสวนรวมดูแลอบรมสั่งสอนดานความประพฤติ 
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การดูแลสุขภาพ ใหความรัก ความอบอุน และการสอนคุณธรรมใหแกนักเรียน ในสวนของการพัฒนาโรงเรียน  
ผูปกครองมีสวนรวมในการแกปใญหาที่สําคัญของโรงเรียน มีสวนรวมในการสรางความสัมพันธแระหวางผูปกครองและครู แตก็ยังมีหลายประการที่ผูปกครอง
ไมมีสวนรวม คือ การกําหนดนโยบาย หลักสูตร การวางแผน การติดตามผลและการประเมินผล มีหลายกิจกรรมที่ผูปกครองไมตองการมีสวนรวม 
เนื่องจากผูปกครองไมมีเวลาใหกับนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองคือการสรางความเขมแข็งโดยการสรางเครือขายการเรียนรู
รวมกันระหวางผูปกครองกับชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของโสภณ บัวมาสูง  (2552 : ก) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองและผูเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรทิพยแทิพยแ พบวา การศึกษา พบวา ควรเปิดโอกาสใหผูปกครองไดเขามารวมแสดงความคิดเห็น และจัดทํา
เอกสารเผยแพรขาวสารงานในดานการวางแผนและกําหนดนโยบาย การประสานงานกับผูปกครองลวงหนาโดยสงจดหมายเวียนและชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมใหชัดเจน เชิญผูเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรสอนนักเรียน และขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกปใญหาของเด็กนักเรียนและโรงเรียนควรจะ
ปรับปรุงดานบุคลากรบุคคลใหดีขึ้นกวาเดิม และสอดคลองกับงานวิจัยของดิเรก  อนันตแ  (2555 : ก) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 พบวา 1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการบริหาร
ทั่วไปอยูในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา พบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 3) แนวทางในการสงเสริมการมี



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 143 
 

สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 พบวาแนวทางในการ
พัฒนาสูงสุดคือ ควรมีการประชุมกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมกัน 
 ขอเสนอแนะดานการบริหารงานวิชาการ คือ สถานศึกษาควรเชิญผูปกครองมารวมวิเคราะหแจุดเดนจุดดอยของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
นํามาพัฒนาหรือปรับปรุงวางแผนการจัดการศึกษา เป็นเพราะวา การที่ผูปกครองเขารวมในการจัดกิจกรรม หรือสงเสริมการจัดกิจกรรมระหวางบานกับ
โรงเรียนที่จะชวยพัฒนาใหงานการศึกษาหรือการเรียนของนักเรียนประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายที่วางไว ทั้งที่โรงเรียนที่บาน และหรือ แหลงเรียนรูตาง ๆ 
โดยลงมือปฏิบัติ ชวยเหลือ และรวมรับผิดชอบในการระบุสภาพปใญหา การตัดสินใจวางแผน รวมดําเนินการ และประเมินผล ตลอดจนยอมรับผลการ
ทํางานและพรอมที่จะแกไขและพัฒนางานการศึกษาตอไปรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ซ่ึงสมสมัย  เฟื่องงาม (2547 : 56-58) ไดกลาวถึงการมีสวน
รวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็นสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 1) หลักการมีสวนรวม โรงเรียนและชุมชนควรมีปฏิสัมพันธแที่อยูใน
ลักษณะเทาเทียมกัน โรงเรียนตองรับฟใงความคิดเห็นความตองการ และปใญหาของชุมชน 2) รูปแบบการมีสวนรวมโรงเรียนควรรวมมือกับชุมชนในการ
จัดการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิต 3) หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีตองมีลักษณะเปิดโอกาสและกระตุนใหคนในชุมชนเขามามีบทบาทและรับภาระหนาที่
ในการบริหารหลักสูตร 4) ควรเปิดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนในการบริหารโรงเรียนดวย โรงเรียนและชุมชนควรใหความรวมมือชวยเหลือกันกัน เป็นการ
พัฒนาสังคม ทองถิ่น สงผลตอผูเรียนใหมีความรักและหวงแหนทองถิ่นของตน สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนา และ
ชวยใหประเทศชาติเจริญกาวหนาอีกดวย 
 ดานการบริหารงานทั่วไป คือ สถานศึกษาควรรวมกันประชาสัมพันธแสงเสริมใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการสงบุตรหลานที่มีอายุตาม
เกณฑแเขาเรียนในโรงเรียนของผูปกครองเป็นเพราะวาการที่ผูปกครอง เขามาในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนรวมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเขารวม
กิจกรรมเพื่อการศึกษา รวมทั้งเป็นอาสาสมัครชวยเหลือครู ผูบริหาร ตลอดจนกิจกรรมอื่นของโรงเรียนจะทําใหผูปกครองและโรงเรียนเกิดความสัมพันธแกัน 
ทําใหทราบแนวปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงไปสอดคลองกับพนิจจดา วีระชาติ (2542 : 51-55) ไดสรุปเกี่ยวกับหลักการสรางความสัมพันธแระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  ดังนี้ 
 เพื่อสรางความสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนใหบรรลุเปูาหมาย 2)  เพื่อเสริมสรางความรูสึก
เป็นเจาของใหแกชุมชน 3)  เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมเป็นเจาของกิจการของโรงเรียน ในการดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
อยางแทจริง 4)  ฟื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียนในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ขั้ นตอนในการ
สรางสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 1)  ศึกษาชุมชนโดยละเอียด ในดานตาง ๆ เชน ลักษณะชุมชนนับตั้งแตสวนประกอบ
โครงสราง วัฒนธรรม ประเพณี สภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร ความตองการ ฯลฯ รวมทั้งทัศนคติ และความเชื่อตาง ๆ ที่มีตอการศึกษา 2) จัดรายการ
ประชาสัมพันธแแกชุมชนเพื่อใหชุมชนทราบความเคลื่อนไหวในกิจการของโรงเรียนเป็นระยะๆ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการสรางความเขาใจอันดีในชุมชน  3) 
ออกเยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อขจัดความสงสัย และสรางความเขาในซ่ึงกันและกันใหดียิ่งขึ้นดวยวิธีการสนทนา 4) จัดใหมีคณะกรรมการศึกษาของชุมชน เพื่อ
ทําหนาที่กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะและรวมกําหนดนโยบายของโรงเรียนรวมทั้งมีหนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทาที่สามารถทําได  5)  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเป็นการฟื้นฟู และรักษาวัฒนธรรมเหลานี้ไว เชน ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีการแหเทียนพรรษา ฯลฯ 6) รวมกิจกรรมของชุมชน ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นอยูของชุมชน 
7) ใหบริการแกชุมชนโดยยึดหลักการทั่วถึง 
 ดานการบริหารงานงบประมาณ คือ สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธแใหผูปกครองมีสวนรวมแสวงหานักเรียนที่มีครอบครัวมีความขาด
แคลนและจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน เพราะวา โรงเรียนควรไดรับการสนับสนุนปใจจัยในทุก ๆ ดานจากชุมชน การที่โรงเรียนและ
ผูปกครองรวมกันเชื่อมโยงแหลงทรัพยากร บุคคลในชุมชน มาใชประโยชนแในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ  พวงสมจิตรแ  (2541 : ก )ไดทําการวิเคราะหแปใจจัยที่สงเสริมและปใจจัยที่เป็นอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวาปใจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม  มี 3 ประการ ไดแก 1) ปใจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียนดานการเงิน เพราะการเป็นยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิด
สภาวะเศรษฐกิจดี นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน กลาวคือ โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญทําทาน ไม
คอยปฏิเสธคําขอรองของผูอื่น โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นสถาบันสอนบุตรหลานใหเป็นคนดี มีความรู สวนระบบการเมืองการปกครองสวนทองถิ่นจะกระตุน
ใหนักการเมืองเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน จะเห็นไดวาในชวงที่มีการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองไปพบกับประชาชนและชวยเหลือกิจกรรมของ
สังคม โดยมุงไปที่วัดและโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานบันหลักของชุมชน 2) ปใจจัยเกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน หา กโรงเรียนสราง
ความศรทัธาใหกับชุมชนได เชน มีผลการเรียนดี  นักเรียนสามารถสอบชิงทุน หรือ สอบเขาสถาบันที่มีชื่อเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารยแเอาใจใสตอ
เด็ก โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ ฯลฯ  สําหรับความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะสั่งสอนลูกหลาน
ของเขาใหเป็นคนเกง คนดีและความคาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเป็นรองโรงเรียนอื่น ชุมชนจะมีความสัมพันธแอันดีกับโรงเรียนหากผูบริหารและครูเขา
รวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ  เอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ใหการตอนรับและบริการประชาชนเป็นอยางดี ชุมชนจ ะใหความรวมมือกับ
โรงเรียนดวยดี 3) ปใจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปใจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครูตองมีความสัมพันธแอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและใหกําลังใจ เอาใจใสการเรียน
การสอน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปใจจัยเกี่ยวกับผลงาน และวิธีปฏิบัติของโรงเรียน  เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงทางดานวิชาการ ไดรับความเชื่อมั่นในดานการเงิน  
โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตาง ๆ 
 ดานการบริหารงานบุคคล คือ สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
เพราะวา การเชิญผูปกครอง และผูอาวุโส กรรมการชุมชน มาเยี่ยมโรงเรียน และจัดกิจกรรมใหผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครู เห็นกิจวัตรการเรียนของ
นักเรียน เห็นสภาพแวดลอมทางโรงเรียน จัดใหผูปกครองนักเรียนรวมคิดรวมประชุมในหัวขอตาง ๆ ในเวลาและสถานการณแที่เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับ
อํานาจ  อนันตชัย  (2527 : 130) กลาวไววา การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแรวมกัน 
ทั้งนี้เพราะผูนําเป็นสวนสําคัญของการรวมกลุมคนแลวจูงใจไปยังวัตถุประสงคแโดยทั่วไปแลวผูนําที่ดีเรียกวา ผูนําปฏิฐาน ผูนําพลวั ตร คือผูนําที่มีการ
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เคลื่อนไหวอยูเสมอ ผูนําที่ไมดี คือผูนําที่ไมมีผลงานไมสรางสรรคแ หรือที่เรียกวา ผูนํานิเสธการใชทฤษฎีสรางผูนําจึงทําใหเกิดการร ะดมความชวยเหลือ 
รวมมือกัน  ผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจที่ดี มีความคิดสรางสรรคแ  
 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก 
 2.  ควรศึกษาความตองการมีสวนรวมในการประสานงานของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 
 3.  ควรศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาดานการเงินและงบประมาณ ของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 4.  ควรศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สมชาย  อังสุโชติเมธีประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร .ชีวิน ออนลออ 
กรรมการที่ปรึกษา และอาจารยแดร.มนตแนภัส  มโนการณแ ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จน
การศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณผูบริหารโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลต าบลแมํกุ อ าเภอแมสํอด จังหวัดตาก 
The Academic Administration of Thetsaban Tambon Mae Ku School, Maesod District, Tak Province. 

 
รัชนีย๑  ทิน๎อย1 สมชาย  อังสุโชติเมธี 

Ratchanee  Tinoi 
 

บทคัดยํอ 
 จากการศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริ หาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ 
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 110 คน เครื่องมือ ที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตากโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย คือ ดานดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดาน           
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ ดังนี้ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ การจัดการ
เรียนรูควรมีความยืดหยุนเอื้อตอสภาพการเรียนตามบริบทของสังคมและยึดผูเรียนเป็นสําคัญและการสงเสริม    ใหครูจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกที่หลากหลาย ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใช ใน
กิจกรรม การเรียนการสอน และดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ สงเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ตามความถนัด
และสนใจของผูเรียน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ/โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ 
 
Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the academic administration of 
Thetsaban Tambon Mae Ku School, Maesod District, Tak Province. The participants and the data source of the research were 110 
director, deputy directors, teachers, education officers, school boards of basic schools, parents of students of Thetsaban Tambon 
Mae Ku School, and experts. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 
The findings of the research indicated that; on the whole, the academic administration of Thetsaban Tambon Mae Ku School, 
Maesod District, Tak Province seemed to be at the highest level. . When each side was considered that had arithmetic means 
with descending order, it was found that all of them were at the highest level; that is, the development of educational 
technology, learning management, curriculum development, and the development of the learning process respectively. 
 In terms of recommendations of the academic administration of Thetsaban Tambon Mae Ku School, Maesod District,            
Tak Province, it can be said that the school should focus on curriculum development in conformity with the needs of the 
students and community, including the core curriculum at the basic level of the Ministry of Education. In addition,  the learning 
management should be focused on flexibility and contributing to conditions of learning based on social context and student-
centered learning. The school should encourage and support teachers to prepare the learning resources center both inside and 
outside  the school. Moreover, the school should provide modern materials and educational technology for learning activities.             
In addition, the student-centered learning emphasizing each student's abilities and interests should be promoted. 
 
Keyword : The Academic Administration 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  กําหนดไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12  ปีที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  
มาตรา 10  เชนเดียวกัน และในหมวด 4  แนวทางการจัดการศึกษาระบุไว ในมาตรา 22  ถึงมาตรา 30  ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนและกระบวนการจัด
การศึกษาอยางชัดเจน สรุปไดวาบทบาทสําคัญของสถานศึกษาตองยึดหลักตอบสนองตอผูเรียนโดยยึดหลักวาผูเรียน ทุก คนมีความรูความสามารถและ
พัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดการจัดการเรียนการสอนตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผูเรียนมุง เนนประเมิน
พัฒนาการของผูเรียนความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน การเขารวมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการ ที่หลากหลายเหมาะสมกับระดบั
และรูปแบบการจัดการศึกษา และถาหากเปรียบงานแผนงานเป็นสมองเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศของชีวิตงานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษาที่มี
ความสัมพันธแกับงานแผนอยางแยกกันไมไดการจะบริหารงานวิชาการใหประสบผลสัมฤทธิ ์ตองตระหนักวาหัวใจของการจดัการศึกษาคือผูเรียนหากจะดูวา
งานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอยางไรดูไดจากนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2552 : 17) 
 จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  การบริหารงานวิชาการซ่ึง
เป็นการบริหารงานที่สําคัญ และเป็นหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุง
แกไข การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปูาหมายของการศึกษาวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการในโรงเรียนผูบริหารการศึกษาตองเป็นทั้งนัก
บริหารและนักวิชาการดวยเหตุวางานวิชาการถือวาเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ ซ่ึงขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้นงานวิชาการเป็นกิจกรรม การจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการ
สอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษา ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงดวยเหตุดังกลาวการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานที่สําคัญ  ของ
โรงเรียน เป็นหนาที่หลักของโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียนที่จะสรางนักเรียนใหมี
คุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตาม ที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเป็นอยางดี 
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ดานวิชาการ 17  ดาน ดังนี้ การ
พัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในสถานศึกษา การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐาน
การศึกษาการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคแกรอื่น การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ แกบุคคล ครอบครัว องคแกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษาการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา จากผลการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปใญหาและความสําคัญดังกลาวแลว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหาร งาน
วิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอการบริหารงานวิชาการ และ
ขอเสนอแนะที่มีประโยชนแตอการนําไปประยุกตแใชเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุดตอการ
บริหารการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  สวนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  
 สวนที่ 2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 สวนที่ 3  บริบทของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 สวนที่ 4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สวนที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่ 6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1  คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2  คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 28  คน (ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13  คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) และผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 65  คน ของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2559  รวมทั้งสิ้นจํานวน 109  คน  
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 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 
คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1  คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) รวมทั้งสิ้น จํานวน 9  คน  
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตากโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.69)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด(µ = 4.80 )  รองลงมา ดาน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.69)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด(µ= 4.65)  และดาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.63)  ตามลําดับ 
 หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3  ลําดับ
แรก คือ ความเหมาะสมในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.74)  รองลงมาสถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาตามความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.73)การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร อยูในระดับมาก
ที่สุด (µ = 4.72)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ  สอดคลองกับวิสัยทัศนแ เปูาหมายและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคแ อยูในระดับมาก (µ = 4.47) 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3  
ลําดับแรก คือ สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และสงเสริมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู  อยูในระดับอยูในระดับมากที่สุดเทากัน (µ =4.72)  รองลงมา สงเสริมการพัฒนาครู 
บุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูจากประสบการณแจริงตามความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.61)  สงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.59)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ            
มีการปลูกฝใงคุณธรรม คาที่นิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมใหกับผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.53) 
 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.95)  
รองลงมา สถานศึกษาใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนเรียนรูตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุ ด (µ = 
4.85)  มีการจัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อใชในการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.78)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ประสาน
ความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.70) 
 ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (µ = 4.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3  ลําดับแรก คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลอยูในระดับอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.95)  รองลงมา มีการประสานความรวมมือระหวางครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาให
เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.82)  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเป็น ทําเป็น รักการอานและเกิดการใฝุรูอยางตอเนื่องอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.61)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มี
การสงเสริม สนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.51) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตากโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน คือ ดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษารองลงมา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนา
หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด  และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามลําดับทั้งนี้เพราะวาสถานศึกษาใหความสําคัญตอความเหมาะสมในการนํา
หลักสูตร ไปใชในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู มีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงตรง
กับแนวคิดรุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2550 : 28)  กลาววางานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา
มีความเข็มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งการวัดปใจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมีคุณภาพและตรงกับความแนวความคิดของ ชุมศักดิ์  อินทรแรักษแ (2552 : 21)  ไดกลาวถึงงานวิชาการไววางาน
วิชาการ คือ งานที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการถายทอดความรูไปสูกลุมเปูาหมายหรือผูเรียนการจัดสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
การวัดผลและ ประเมินผล การประกันคุณภาพรวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชนแทางวิชาการสอดคลองกับแนวคิดของ  มุขดา  สีมี (2558 : 21)  
สรุปไววาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารทุกอยาง ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น กอใหเกิดการเรียนรู อบรม 
ศีลธรรม จรรยา ความประพฤติของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาครูเพื่อนําผลแหงการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาเอื้ออํานวยและปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการวิจัยของถาวร  ดอนจันทรแโคตร (2550 : 105)  ศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบวา 1)  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอแนวทางการ
ดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอน พบวา มีความคิดเห็น
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แตกตางกัน ยกเวนดานการแนะแนว มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2)  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอแนวทางการดําเนินงานวิชาการอยู
ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอแนวทางการดําเนินงานวิชาการแตกตางกัน ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการวิจัยของสุรศักดิ์ เวชกุล (2551 : 105)  ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพ
และแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานวิชาการของครูผูสอนตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารในโรงเรียน กรณีศึกษาในโรงเรียนบานดอยชาง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  พบวา 1)  ดานหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูบริหารควรสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูโดยการกําหนดบทบาทหนาที่ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูใหชัดเจนมีการควบคมกํากั บ 
ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําคูมือการใชหลักสูตรไว 2)  ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝุายในการ
จัดกระบวนการเรียนรู มีการกําหนดบทบาทหนาที่ครูประจําชั้น/วิชา ครูรับผิดชอบตางๆ มีการควบคุม กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู  จัดทํา
คูมือเสริมหลักสูตรมีมาตรฐานเดียวกัน 3)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ผูบริหารควรสงเสริมใหครูวาง แผนพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนหองปฏิบัติการตางๆ กําหนดบทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบใหชัดเจนมีการควบคุม กํากับ ติดตาม การใชแหลงเรียนรู จัดทําคูมือการใชและ
พัฒนาแหลงเรียนรู 4)  ดานการวัดผลและประเมินผล ผูบริหารควรสงเสริมใหผูปกครอง ครู นั กเรียนเขามามีสวนรวมกันในการวางแผนการวัดผลและ
ประเมินผลใหเป็นแนวทางเดียวกัน กําหนดบทบาทหนาที่ครู  ที่รับผิดชอบฝุายวัดผลและประเมินผลผูบริหารควรควบคุม กํากับ ติดตามใหครอบค ลุม
หลักสูตรโดยจัดทําคูมือการวัดผลและประเมินผลไวเป็นมาตรฐานเดียวกัน 5)  ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมในการนิเทศการศึกษา
กําหนดบทบาทหนาที่ในการนิเทศใหชัดเจนเพื่อดําเนินการสรางเครื่องมือ กําหนดปฏิทินการนิเทศ ผูบริหารควรควบคุม กํากับ ติดตามใหขอเสนอแนะใน
การนิเทศอยางสม่ําเสมอโดยจัดทําคูมือการนิเทศในโรงเรียนเป็นแนวทางเดียวกันใชรวมกันอยางเป็นระบบเพื่อสามารถนําไปรายงานผลประจําปีได และผล
กาสรศึกษาของ มุขดา  สีมี (2558 : 157-158)  ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  โดยรวมอยูในระดับมากและผลการศึกษา 
ของนวพรรณ  แกวรวมวงศแ (2558 : 59)  ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากร ทางการศึกษา ของโรงเรียนในศูนยแเครือขายผา
ไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ที่ดําเนินการศึกษามี 4  ดาน พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนละออ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.มนตแนภัส  มโน
การณแ  กรรมการที่ปรึกษา และอาจารยแ ดร.สมชาย  อังสุโชติเมธี  ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา 
จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะ ที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ 
สังกัดสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแมกุ     อําเภอแมสอด จังหวัดตากทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษา
ศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผ้ึงวิทยาคม 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Parents Participation in Kindergarten Management of Phapueng Wittaya School in Tak Primary 
Educational Service Area Office1. 

 
           ลลิตา  โพภา1 

                                                                                                                        Lalita  Phopha 
 
บทคัดยํอ 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต1 มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรูที่บาน อยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมา ดานการใหความรวมมือกับชุมชน อยูในระดับปานกลาง ดานการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง ดานอาสาสมัคร อยูในระดับ
ปานกลาง ดานการส่ือสาร อยูในระดับปานกลาง และ ดานการเลี้ยงดู อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ ดานการเลี้ยงดู คือ ผูปกครองควรจัดสภาพบานที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหนาอยู มอบความรักความ
อบอุนใหแกเด็ก ดานการส่ือสาร คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรูแกผูปกครองโดยการจัดทําเอกสารที่มีการติดตอระหวางบานและโรงเรีย น 
ดานอาสาสมัคร คือ โรงเรียนและผูปกครองควรรวมกันพาเด็กไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก ดานการเรียนรูที่บาน คือ 
ผูปกครองตองสงเสริมการเรียนรูของเด็กตามความตองการและศักยภาพของเด็ก ดานการตัดสินใจ คือ โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหใหผูปกครองเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนและเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกิจกรรมตางๆ ดานการใหความรวมมือกับชุมชน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด
ความรวมมือระหวางบานและชุมชน  
 
ค าส าคัญ :  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวยั/โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 
 
Abstract 

The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the parents participation in kindergarten  
management of Phapueng Wittaya School in Tak Primary Educational Service Area Office 1. The samples were the experts, the 
directors, the school committee, and the parents of kindergarten 1-2 parents in  Phapueng Wittaya School in Tak Primary 
Educational Service Area Office 1. The questionnaires and interview forms were use in collecting data.  The data were analyzed 
by using Frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation ,and Content Analysis.  

The research results were as follows; The condition of the parents participation in kindergarten  management of 
Phapueng Wittaya School in Tak Primary Educational Service Area Office 1 was in the medium level of Mean. When the Mean was 
ranked; the learning at house was in the highest level of Mean, the lower was the community participation, the lower was 
decision aspect, the volunteer aspect, the communication aspect and the take care aspect.  All aspects were in the medium 
level. 

The suggestions were; The take care aspect; the parents should set the house to support children learning , and set the 
environment to encourage them in learning. The communication aspect; the school should manage the document to contact 
between parents and school. The volunteer aspect; the parents should join about learning field trip. The learning at house 
aspect;  the parents should support the students  potencial. The decision aspect; the school should give the chance for parents 
participation and let them to judge in school activities. And The participation aspect; the school should set the activity for the 
parents participation. 
 
Keywords : the involvement of parents, the administration / school community  Umphang. 
 

 

                                                           
1 ครูโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 Lalitaphopha@gmail.com  0839538042 
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บทน า 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัยนอกจากสถานศึกษาจะเป็นผูรับผิดชอบโดยตรงแลวผูปกครอง ก็เป็นหัวใจสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการและศักยภาพ
และของเด็ก ดังที่ เยาวพา เดชะคุปตแ (2542: 15อางถึงใน พิมพแสาย น้ําทิพยแ,2556 : 9) กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นพอแมผูปกครอง
เป็นองคแประกอบของ การจัดการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง ควรคํานึงวาพอแมเป็นครูคนแรกและเป็นแบบอยางใหแกลูก พอแมเป็นบุคคลคนแรกที่ลูก
รูจักเป็นผูปลูกฝใงความคิดและพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนคานิยม ตางๆ ของสังคม เป็นที่ยอมรับกันวา การพัฒนาเด็กที่ดีตองเริ่มตนจากครอบครัว เด็กจะ
เติบโตมีคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพอยางไร สวนหนึ่งยอมขึ้นกับสภาพครอบครัว และวิธีการอบรมเลี้ยงดู จากบุคคลในครอบครัวเป็นสําคัญการมีสวนรวม
ของผูปกครอง(Parent Participation) กอใหเกิดประโยชนแทั้งแกโรงเรียนและผูปกครอง ชุมชน และที่สําคัญก็คือตัวเด็กเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ ,2544 : 
33) ไดกลาวถึงการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนสามารถทําได 4 วิธีดังนี้ วิธีใหมีสวนรวมในการทํางาน  วิธีใหมีสวนรวมโดยเนน
กระบวนการ  วิธีการมีสวนรวมโดยเนนการพัฒนา  วิธีการมีสวนรวมแบบสมบูรณแ  ซ่ึงการมีสวนรวมของผูปกครองหมายถึง การที่ผูปกครองเขามารวมใน
เหตุการณแ กิจกรรม หรือ โครงการที่มีวัตถุประสงคแ เพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูใหกับลูกหลาน หรือ เด็กในอุปการะของตนกับโรงเรียน ซ่ึงการมีสวนรวม
นี้จะทําใหเด็กไดรับการดูแลและการศึกษาอยางตอเนื่องโรงเรียนไมสามารถสอนโดยแยกเด็กออกจากครอบครัว เด็กควรไดเรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียนและ
ผูปกครอง การที่โรงเรียนใหผูปกครองเขามามีสวนรวม จะมีประโยชนแกับเด็กมากทั้งโดยตัวเด็กเองและผูปกครอง(กุลยา ตันติผลาชีวะ ,2542 : 23) การมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาตามแนวคิดของเอปสแทีน (Epstein,1995,pp.701-712 อางถึงใน ประพันธแ เดชสวัสดิ์, 2556 : 701-705)                
เป็นการใหความสําคัญกับบทบาทของผูปกครอง วามีความสําคัญมากในการพัฒนาเด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กซ่ึงรูปแบบการมีสวนรวมทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการเลี้ยงดูเด็ก ดานการสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน ดานการเป็นอาสาสมัคร ดานการ
เรียนรูที่บาน ดานการตัดสินใจรวมทั้งดานการใหความรวมมือกับชุมชนเพื่อชวยกันพัฒนาเด็ก (กรองกาญจนแ เชิญชัยวชิรากุล,2550 : 63) รวมทั้งสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่ สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรักความเอื้อ
อาทรและความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ ( กระทรวงศึกษาธิการ,2546 : 3) 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัยนอกจากสถานศึกษาจะเป็นผูรับผิดชอบโดยตรงแลวผูปกครอง ก็เป็นหัวใจสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการและศักยภาพ
และของเด็ก ดังที่ เยาวพา เดชะคุปตแ (2542: 15อางถึงใน พิมพแสาย น้ําทิพยแ 2556 : 9) กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นพอแมผูปกครอง
เป็นองคแประกอบของ การจัดการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง ควรคํานึงวาพอแมเป็นครูคนแรกและเป็นแบบอยางใหแกลูก พอแมเป็นบุคคลคนแรกที่ลูก
รูจักเป็นผูปลูกฝใงความคิดและพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนคานิยม ตางๆ ของสังคม เป็นที่ยอมรับกันวา การพัฒนาเด็กที่ดีตองเร่ิมตนจากครอบครัว เด็กจะ
เติบโตมีคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพอยางไร สวนหนึ่งยอมขึ้นกับสภาพครอบครัว และวิธีการอบรมเลี้ยงดู จากบุคคลในครอบครัวเป็นสําคัญ จะ เห็นไดวา 
ผูปกครองมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการศึกษาของเด็กปฐมวัยแต ในทางปฏิบัติผูปกครองยังคงมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนอยมาก               
การมีสวนรวม ของผูปกครองสวนมากเป็นการเขารวมประชุมผูปกครอง หรือพานักเรียนมาเรียนในชวงปิดภาค เรียนเทานั้น (ศิริวรรณ วณิชวัฒนบวรชัย
,2552 : 5) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมใน ปใจจุบันรวมไปถึงความไมพรอมของพอแม และผูปกครอง ทําใหผูปกครองไมไดทําบทบาทหนาที่
ของตนเองในการอบรมส่ังสอนและพัฒนาเด็กที่บาน และไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาสภาพ
และปใญหาการจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก การจัด
ประสบการณแ การใชสื่อการสอน การประเมินผลพฒันาการ และการมีสวนรวมของผูปกครอง พบวาผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาน อย 
และผูปกครองเองไมให ความสําคัญกับทางโรงเรียน (นาทลดา ทิพยรักษแเดชดา, 2551 :5) 
 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ บานเรือนสวนใหญปลูกแบบติดดิน วิถีชีวิตเป็นแบบดั้งเดิม อยูบนพื้นที่พิเศษกันดาร มีความ
ขาดแคลน และยากลําบากในการบริหารแทบทุกดาน เด็กคอนขางเรียนรูชา เนื่องจากการใชภาษาไทย เป็นภาษาที่สอง  ขาดเรียนบอยและขาดเป็น
เวลานานๆ เนื่องจากตองไปชวยพอแม ทําไร-เลี้ยงนอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา เด็กยังไมเห็นวาการศึกษามีความสําคัญกับวิถีชีวิตอยางไร 
ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษาวามีผลตอวิถีชีวิตในอนาคตของตนเองอยางไร 
 จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้ง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  เพื่อนําผลที่ไดนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของผูปกครองอยางเหมาะสม  รวมทั้งนําขอมูลที่ไดมาเป็นแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผูปกคร อง                 
เพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพโดยประสานความรวมมือระหวาง ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน เพราะวาเด็กคือกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 1  มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  ทฤษฎี แนวคิด  และงานวจิัยที่เกีย่วของ  มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 สวนที่  1  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 
 สวนที่  2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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     สวนที่  3 ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1     
 สวนที่  4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สวนที่  5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
             สวนที่  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  ไดดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้                                               
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม  สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก             
เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 และ  อนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ปีการศึกษา 2559  รวมทั้งสิ้น 143 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1  คน ผูบริหาสถานศึกษา จํานวน 1 
คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน  ผูปกครองนักเรียน จํานวน 5 คน ของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต1 ปีการศึกษา 2559  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  selection)  รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 คน 
 
ผลการวิจัย 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก              
เขต 1  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (µ= 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรูที่บาน อยูในระดับปาน
กลาง (µ= 3.40)  รองลงมา ดานการใหความรวมมือกับชุมชน อยูในระดับปานกลาง (µ= 3.37) ดานการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง (µ= 3.23)               
ดานอาสาสมัคร อยูในระดับปานกลาง (µ= 3.19) ดานการสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง (µ= 3.11) และ ดานการเลี้ยงดู อยูในระดับปานกลาง (µ= 3.04) 
ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ ดานการเลี้ยงดู คือ ผูปกครองควรจัดสภาพบานที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหนาอยู มอบความรักความ
อบอุนใหแกเด็ก ดานการส่ือสาร คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรูแกผูปกครองโดยการจัดทําเอกสารที่มีการติดตอระหวางบานและโรงเรียน 
ดานอาสาสมัคร คือ โรงเรียนและผูปกครองควรรวมกันพาเด็กไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก ดานการเรียนรูที่บาน คือ 
ผูปกครองตองสงเสริมการเรียนรูของเด็กตามความตองการและศักยภาพของเด็ก ดานการตัดสินใจ คือ โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหใหผูปกครอ งเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนและเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกิจกรรมตางๆ ดานการใหความรวมมือกับชุมชน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด
ความรวมมือระหวางบานและชุมชน 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 ดานการเลี้ยงดู  พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 ดานการเลี้ยงดู โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง ฝึกใหเด็กชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน เชน การเขาหองน้ํา การแปรง
ฟใน การใหความรัก การดูแลเอาใจใส เทอดศักดิ์ จันเสวี (2556 : 47) ซ่ึงสอดคลองกับ วาสนา มีชัย (2553 : 101) กลาววาการใหความสําคัญของการ
บริการนักเรียนดานอาหารและโภชนาการสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ซ่ึงหากเด็กมีภาวะโภชนการที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพอนามัยที่สมบูร ณแ
แข็งแรงซ่ึงในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นปใจจัยสําคัญ ดังที่ วราภรณแ ตระกูลกฤษดิ์ (2551 : 23) กลาววา การอบรมเลี้ยงดูและทัศนคติของพอแมเป็นสิ่ง
สําคัญตอพัฒนาการของลูก ถาเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสมจะสงผลใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม อยูในสั งสมอยางมี
ความสุข 
 ดานการส่ือสาร พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 ดานการส่ือสาร โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง  เบญจา แสงมะลิ (2550 : 104-105) กลาววา การติดตอสื่อสารระหวางครู
กับผูปกครองเป็นสิ่งสําคัญ ไมแตผลที่จะไดรับในทันทีทันใดนั้น แตประโยชนแตอทางโรงเรียนและชุมชุน การติดตอของครูกับผูปกครองมีหลายวิธี เชน การ
เยี่ยมบาน การประชุม ซ่ึงสอดคลองกับ เกตุสุเดช กําแพงแกว (2552 : 10) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษากิจกรรมรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน: กรณีศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พบวา ผูปกครองใหขอมูลเชื่อมโยงแหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรูใน
ชุมชนใหโรงเรียน ควรมีการพบปะระหวางครูประจําชั้นกับผูปกครอง และควรใหผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นทุกครั้งที่โรงเรียนเปิดโอกาส จึงจะ
ทําใหสัมพันธภาพระหวางผูปกครองกับโรงเรียนเป็นไปดวยดี 
 ดานอาสาสมัคร พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 ดานอาสาสมัคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเชิญผูปกครองเป็นอาสาสมัครในงานตางๆ อภิญญา เวชย
ชัย (2544 : 153-157) มักจะขาดการชี้แจงบทบาทหนาที่ในงานที่โรงเรียนตองการและผูปกครองมีภาระดานอาชีพที่ตองทํางานจึงขาดความเอาใจใสตอ
เด็กโดยอางวาไมวางหรือมีปใญหากับครูในการส่ือสาร ไมเขาใจขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียน อรุณ หรดาล (2553 : 36 ) ซ่ึงสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2544 : 31) กลาวไววาเมื่อโรงเรียนมีโครงสรางการมีสวนรวมระหวางผูปกครอง โดยใหผูปกครองมาโรงเรียนมักมีปใญหาเรืองไมไดรับความรวมมื อ
จากผูปกครองเสมอ ผูปกครองมักไมมารวมกิจกรรมกับโรงเรียนดวยเหตุผลตางๆ นานาของฝุายผูปกครอง เชน การทํามาหากิน คิดวาไมใชธุระ เป็นตน 
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 ดานการเรียนรูที่บาน พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ดานการเรียนรูที่บาน โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะไดรับการเสนอแนะกิจกรรม หนังสือ สื่อ เพื่อ
จัดกิจกรรมกับเด็กที่บาน ไมเนนการจัดกิจกรรมที่บานเด็กยังขาดการเรียนรูที่บาน  ปรีชา นิพนธแพิทยา (2550 : 6 อางใน มณีรัตนแ วงคแหงสแม,2554 : 93) 
กลาววา การมีสวนรวมของครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูของเด็กผลการเรียนรูของเด็กจะขึ้นอยูในระดับใดขึ้นอยูกับการรวมมือของทุก
ฝุาย บทบาทของผูปกครองไมไดจํากัดเฉพาะการเลี้ยงดูอบรมบมนิสัยเทานั้นแตรวมถึงการใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกลูกของตนที่บานและการเขา
ไปมีสวนรวม ชวยเหลือพัฒนา การจัดการศึกษาของไทยอีกดวย 
 ดานการัดสินใจ พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 ดานการตัดสินใจ โดยรวมอยู ในระดับปานกลางทั้งนี้แสดงใหเห็นวากสรมีสวนรวมในการตัดสินใจกัยทางโรงเรียนตองไดรับ
การสนับสนุนโดยการใชสื่อสารจากโรงเรียน ดังที่ ประดิษฐา จันทรแไทย (2533 : 10 อางใน มณีรัตนแ วงคแหงสแม,2554 : 96) กลาววาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษา คือ การที่ผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียน โดยการสนับสนุนดานความคิดเห็นตัดสินใจ สละแรงงาน และเวลาใหโรงเรียนใน
การวางแผน การกําหนดนโยบายการติดตอสื่อสารระหวางบานและโรงเรียน การแกปใญหา พัฒนาสนับสนุนดานการเงินและประเมินผล พงศแพันธแ แกวหา
วงษแ (2556 : 40) กลาววา การเขารวมของบุคคลตาง ๆ ในการตัดสินใจ การดําเนินการ รวมคิด รวมฟใ ง รวมแสดงความคิดเห็น รวมสํารวจปใญหารวม
ลงทุน รวมรับผลประโยชนแ รวมสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ปูองกันและแกไขปใญหา และรวมประเมินผล ในกิจการใด ๆ ที่สงผลกระทบตอบุคคล ทั้งทางตรง
และทางออมเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองและเพื่อประโยชนแตอการดํารงชีวิต ตามวัตถุประสงคแที่กลุมบุคคลไดรวมกันกําหนดไว 
 ดานการใหความรวมมือกับชุมชน พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ดานการเรียนรูที่บาน โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง ทั้งนีม้ีการแสดงใหเห็นวา การใหความรวมมือกับ
ชุมชนตองวางแผนในการสรางความสัมพันธแกับชุมชนเพือ่ประโยชนแในการจัดการเรียนรู ดังที่ 
วัลภา พรหมฤทธิ์ (2556 : 23) กลาววา การมีสวนรวมเป็นกระบวนการหรือวิธีการตาง ๆ ที่เปิดโอกาส สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในชุมชนเขามามี
สวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหา รวมชื่นชมในผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลาย ๆ กิจกรรม 
ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว คือ ผูปกครองควรจัดสภาพบานที่เอื้อตอการเรียนรู
ของเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหนาอยู มอบความรักความอบอุนใหแกเด็ก โรงเรียนควรมีการแนะนําใหผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
อยางครบถวน 
 โรงเรียนควรมีการจัดทําเอกสารตางๆ เชน การใหขอมูลตางๆแกทางโรงเรียนเพื่อสงเสริมความรูแกผูปกครองโดยการจัดทําเอกสารที่มีการ
ติดตอกันระหวางบานกับโรงเรียน หรือการพบปะครูประจําชั้นอยางสม่ําเสมอ เชน สารจากครูถึงผูปกครอง หรืการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับกิ จกรรมตางๆ 
อยางตอเนื่อง 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการใหความรวมมือเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเปิดโอกาสใหผูปกครองที่มีความตองการเขามา
มีสวนรวมในการเป็นอาสาสมัครในการทํากิจกรรมตางๆกับทางโรงเรียน 
 โรงเรียนควรใหผูปกครองไดรับการเสนอแนะกิจกรรม หนังสือ สื่อ เพื่อจัดกิจกรรมกับเด็กที่บาน สงเสริมการเรียนรูของเด็กตามความตองการ
และตามศักยภาพของเด็ก จัดใหครูมีการเยี่ยมบานอยางสม่ําเสมอ 
 โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผูปกครองรวมเป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ โรงเรียน เชน กีฬาสี วันเด็ก มีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตอไป 
 โรงเรียนควรจัดการวางแผนในการสรางความสัมพันธแกับชุมชนเพื่อประโยชนแในการจัดการเรียนรู 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.ชีวิน ออนละออ 
กรรมการที่ปรึกษา  และ อาจารยแ ดร.มนตแนภัส มโนการณแ ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการ
คนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณนางสาวดอกออ  สมศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม อําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านหนองแมํแตง 
(ธรรมศาสตร๑อาสา) สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 2 
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       ทัศนีย๑  ศรีจันทร๑1 ธิติมน  ฉัตรจรัลรัตน๑ 

Thatsanee  Srijan 
 

บทคัดยํอ 
จากการศึกษานี้ วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการดําเนินงานและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ประชากรและ
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานว น 29 คน         
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา  การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง
(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การดําเนินงานดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา การดําเนินงานดาน
คุณภาพผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด  การดําเนินงานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก และ การดําเนินงาน
ดานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตางๆในการจัดกจิกรรมที่สงเสริ มการอาน การเขียน ใหคิด
วิเคราะหแและการคํานวณ  สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมครูใหมีความรู ความเขาใจการจัดขอมูลสารสนเทศใหเป็นระบบ สถานศึกษาควรจัดเนนการพัฒนาและ
สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมและสงเสริมพัฒนาการและกิจกรรมตามเกณฑแและตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาควรใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของศึกษาเพิ่มเติมคูมือการประกันคุณภาพและดําเนินการตามแนวทางอยางเป็นระบบมากขึ้น กําหนดแผนงานและกําห นด
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
 
ค าส าคัญ :  การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายใน/โรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) 
 
Abstract 

The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the basic education standards operation for 
Internal Quality Assurance of BanNongMaetang School in Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1.  There were 
29 people who were the population and samples.  There were expert, directors, school committee, and teachers.  The data were 
collected by questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by using Frequencies, percentage, Mean, Standard 
Deviation ,and Content Analysis. 
 The research results were as follows; The basic education standards operation for Internal Quality Assurance of 
BanNongMaetang School in Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 was in the high level of Mean.  When 
ranked orderly, we found that the highest Mean was the child center learning process aspect, the lower were students’ quality 
operation aspect, the director management and school administration aspect, the effectiveness of internal quality assurance 
system.  They were in the high and medium level of Mean. 
 The suggestions were as follows ; The school should set the reading and writing promotion activities, analytical thinking 
and computation skills for students. The school should arrange the training course for teachers about knowledge in data 
information system. The students should be given a chance to participate, to support development, and follow the basic 
education standards criteria. The teachers and school officers should learn more in internal quality assurance handbook and set 
the operation planning.  The obvious system should be set about success internal quality assurance in school. 
 
Keywords : The Implementation the Standards of Basic Education for internal quality assurance 
 
 
 
 

                                                           
1 ครูโรงเรียนบานหนองแมแตงฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 1 takira_11@hotmail.co.th   
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บทน า 
มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับและตองเป็นไปตามที่กฎกระทรวงที่ปรับใหม คือ กฎกระทรวงวาดวย  หลักเกณฑแ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559  แทนปี พ.ศ. 2553 แทนโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจ และทราบแนวทางการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกลาวโดยสอดคลองตามนโยบาย
ของรัฐ จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณแที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดวามาตรฐานที่กําหนดตองสามารถพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุได 
ประเมินไดอยางเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบ บการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล และลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีจํานวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูเรียน) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ และ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีที่มุงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึง
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยดําเนินการวิเคราะหแความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับใหม และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อมุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใตกรอบ 4 มาตรฐาน 
 จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผานมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดใหขอเสนอแนะวิสัยทัศนแเกี่ยวกับคนไทยยุค
ใหมในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่ตองการใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพสามารถเรียนรูได ดวย
ตนเอง รักการอาน และมีนิสัยใฝุเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสารสามารถคิด วิเคราะหแ แกปใญหา คิดริเริ่มสรางสรรคแ มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินัยเห็นแกประโยชนแสวนรวม สามารถทํางานเป็นกลุม ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษารวมบริหาร และจัดการศึกษาดวยหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองนี้ยังคงสอดคลองกับเจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะในหมวดที่วา ดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้นผูศึกษาในฐานะมีหนาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานทเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพื่อจะไดทราบถึง การดําเนินงานและการจัดระบบประกันคุณภาพภายในตามกรอบ 4 มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับรอง
คุณภาพ ศักยภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเกดิความมั่นใจกบัผูรับริการ วาจะไดรับการจัดการศึกษาในมาตรฐานเดียวกนัใหกับโรงเรียนบาน
หนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ใหมีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแ
อาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1   
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง
(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษา เรื่องการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิดของนักการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 สวนที่  1  ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สวนที่  2  แนวคิด หลักการ ทางการบริหารการศึกษา  
 สวนที่  3  ขอมูลและสภาพทั่วไปของโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา)  
 สวนที่  4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สวนที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแ
อาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ผูศึกษาไดกําหนดการศึกษา ตามขั้นตอนดังนี้                                              
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 การศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 17  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 11 คน ของโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2559  จํานวน 29 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2559  
จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  (µ= 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ การดําเนินงานดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.63) รองลงมา การดําเนินงานดาน
คุณภาพผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด  (µ= 4.55)  การดําเนินงานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก  (µ= 
4.22) และ การดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูในระดับมาก (µ= 4.18) ตามลําดับ และสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การดําเนินงานดานคุณภาพผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  (µ= 4.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ  มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทย อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.90)  รองลงมา มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
ความหลากหลาย อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.86)  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม และ การดําเนินกิจกรรมและโครงการสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคมที่หลากหลาย อยูในระดับมากที่สุดเทากัน (µ= 4.83) ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การดําเนินงานพัฒนากิจกรรมและโครงการใหมีการคิดคํานวณตามเกณฑแของแตละชั้น อยูในระดับมาก  (µ= 4.21)   
 การดําเนินงานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.63)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.83) 
รองลงมา การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.69) กระบวนการเรียน
การสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  อยูในระดับมาก (µ= 4.38) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ กระบวนการเรียนการสอนที่
สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  อยูในระดับมาก (µ= 4.38) 
 การดําเนินงานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (µ= 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูในระดับมาก 
(µ= 4.38) รองลงมา การกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศนแ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด  (µ= 4.34) การวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปูาหมาย และดําเนินการอยางเป็นรูปธรรม อยูในระดับมาก (µ= 4.24) ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การวางแผนและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเป็นระบบ อยูในระดับมาก  (µ= 4.10) 
 การดําเนินงานดานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยรวมอยูในระดับมาก (µ= 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ  จัดทํารายงานผลการประเมิน แจงใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทราบ อยูในระดับมาก  (µ= 4.34) รองลงมา 
การกําหนดบทบาท หนาที่การดําเนินงานอยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน อยูในระดับมาก (µ= 4.31) บุคลากรมีสวนรวมในการ
นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาสูมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ   สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม  การทํางานทั้งระดับ 
รายบุคคล รายกลุม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใหเป็นไปตามาตรฐาน อยูในระดับมาก (µ= 4.24) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ 
การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพอยางชัดเจน อยูในระดับมาก  (µ= 3.93) 

ขอเสนอแนะการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแ
อาสา)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ไดแก 

การดําเนินงานดานคุณภาพผูเรียน คือ สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตางๆในการจัดกจิกรรมที่สงเสริมการอาน 
การเขียน ใหคิดวิเคราะหแ 

การดําเนินงานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมครูใหมีความรู ความ
เขาใจการจัดขอมูลสารสนเทศใหเป็นระบบ  

การดําเนินงานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ คือ สถานศึกษาควรจัดเนนการพัฒนาและสรางโอกาสใหผูเรียน
ทุกคนไดมีสวนรวมและสงเสริมพัฒนาการและกิจกรรมตามเกณฑแและตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล คือ สถานศึกษาควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของศึกษา
เพิ่มเติมคูมือการประกันคุณภาพและดําเนินการตามแนวทางอยางเป็นระบบมากขึ้น กําหนดแผนงานและกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา )สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้ งนี้อาจเกิดจากผลของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ที่แกไขเพิ่มเตอม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 และมาตรา 48 ซ่ึงกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเ ป็นสวน
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หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง เพื่ อเตรียมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดเริ่มใหมีการประเมินมาตรฐานภายนอกครั้งแรกเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2544 จึงทําใหโรงเรียนทุกแห งตางเกิด
ความตื่นตัวที่จะดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกที่จะดําเนินการอยางตอเนื่องไปทุกปีจนครบทุกโรงเรียนและไดมีการ
ประกันภายในรอบที่สี่กําลังจะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งที่รับการประเมินแลว 
และเตรียมตัวรับการประเมินตางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของตนเองอยางมีระบบกันทุกแหง โดยผลการวิจัยที่พบ เมื่อพิจารณา
เป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การดําเนินงานดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา การดําเนินงานดานกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด การดําเนินงานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
และ การดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงเทียบกับงานวิจัยของอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ (2547 : 97) 
พบวา ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยเห็นไดวา การดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในทั้งผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตางก็ยังตองการ
ไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องของการประกันคุณภาพอยูในระดับมากและคงใหความสําคัญกับดานงานประกันคุณภาพภายในกับการดําเนินการดาน
คุณภาพผูเรียนและการดําเนินงานดานการดําเนินงานดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญมากกวาดานอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
สมศักดิ์  สมแกว (2553, อางถึงในธัญลักษณภัทร ดวงพิมพแ, 2553 : 3) ซ่ึง ไดศึกษางานวิจัยจากนักวิชาการ พบวา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ เป็นเรื่องสําคัญอยางยิ่ง โดยจะตองเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวตนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ทํา ใหเป็นผูรูจักคิด
วิเคราะหแ สังเคราะหแ รูจักแกปใญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคแ สามารถเรียนรูดวยตนเอง ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขี้นอยางรวดเร็ว อยางมี
คุณธรรม จริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข จึงตองพัฒนาการศึกษาของไทยใหมี คุณภาพ โดยเริ่มจากสถานศึกษาทุกแหง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น จะตองมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหาร และการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว คือ ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานคุณภาพผูเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนากิจกรรมและโครงการใหมีการคิดคํานวณตามเกณฑแของแตละชั้น  การดําเนินงานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเป็นระบบ  การดําเนินงานดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม   การดําเนินงานดาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับ การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพอยางชัดเจน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร. ชีวิน  ออนละออ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ อาจารยแ ดร.สมชาย อังสุ
โชติเมธี ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยแ ดร. มนตแนภัส  มโนการณแ กรรมการ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนาํ จนการศึกษา
คนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทกุทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขยีนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ ผูอาํนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแ
อาสา) อําเภอไทรงาม จังหวัดกาํแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่
เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกีย่วของ และผูสนใจทีจ่ะศึกษาเกีย่วกบัเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การบริหารหลักสูตรอาชีพพ้ืนบ๎านโรงเรียนบ๎านหนองแมํแตง(ธรรมศาสตร๑อาสา)  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

The Local Occupation Curriculum Management of Nongmaetang School  
in Kamphaengphet  Office of Primary Educational Service Area 1 

 
                                                                                        เบญจมาศ  ผิวขาว1 สมชาย  อังสุโชติเมธี 

Benchamat Phiokhao 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาอิสระเรื่องการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแ
อาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  และผูทรงคุณวุฒิ รวม 96  คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเครา ะหแ
เนื้อหา  

ผลการศึกษา พบวา  การบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร   เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือดานการดําเนินการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดทําหลักสูตรอาชีพ
พื้นบานอยูในระดับมาก ดานการจัดทําหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมาก และดานการนิเทศ กํากับ ประเมิน และรายงานผล การใชหลักสูตรอาชีพ
พื้นบานอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยางตอเนื่อง ควรมีการนิเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา การจัดทําแผนการเรียนรูสม่ําเสมอ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น  ควรสนับสนุนผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีสวนรวมในการจัดหาแหลงเรียนรูและผลิตสื่อการเรียนรูมากกวานี้ และควรมีการใชเครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลประเมินผล 
 
ค าส าคัญ:  การบริหารหลักสูตรอาชพีพืน้บาน/โรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) 
 
Abstract 

The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the local occupation curriculum management 
of Nongmaetang School in Kamphaengphet  Office of Primary Educational Service Area 1. 

 The population and samples were 96 people who were experts ,directors, and teachers, the school committee and 
the students in Mathayom 1-3.  The data were collected by questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by 
using Frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation ,and Content Analysis. 
 The research results were as follows;The condition of the local occupation curriculum management of Nongmaetang 
School in Kamphaengphet  Office of Primary Educational Service Area 1 was in the high level of Mean.  The local curriculum 
management was in the highest level of Mean, the lower aspect was the local curriculum operational aspect, and the lowest was 
the follow up and report the result of using local curriculum. 

The suggestions were; The school should follow up, evaluate the local curriculum using. The supervision system should 
be set for guidance about lesson plan. The learning activities should relate with the local situation or community. The parents 
and school committee should participate in learning source management. The teaching aid should be arrangement for more.  
And The school should use the variety techniques of evaluation. 
 
Keyword : The Local Occupation Curriculum Management 

 

 

 

                                                           
1นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาอาชีพในปใจจุบันมีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให มีความรู ความสามารถและทักษะใน
การประกอบอาชีพ เป็นการแกปใญหาการวางงานและสงเสริมความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรแ 2555 
ภายใตกรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รูเขา รูเรา เทาทัน เพื่อ
แขงขันไดในเวทีโลก” ตลอดจนกําหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง
รายไดที่มั่นคง  โดยเนนการบูรณาการใหสอดคลองกับศักยภาพดานตางๆ มุงพัฒนาคนไทยใหไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทําอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึงและเทาเทียมกัน ประชาชนมีรายไดมั่นคง มั่งค่ัง และมีงานทําอยางยั่งยืน มีความสามารถเชิงกรแขงขันทั้งในระดั บภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล ซ่ึงจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหมที่สรางความมั่นคงใหแก ประชาชนและประเทศชาติ (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงคแ, 2554 : 
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49  บุคคลยอมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงรัฐตองจัดการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสไดเรียนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กยากจน เด็กดอยโอกาส 
เด็กไรสัญชาติ เด็กพิการเรียนรวม ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยรัฐตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนด โดยเปิดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ ความตองการของ
ผูเรียนและทองถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม ภูมิปใญญาทองถิ่นมาตรา 66  บุคคลซ่ึงรวมตัวกันเป็นชุมชน ทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ์อนุรักษแหรือ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และของชาติ การมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนแจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามกฎหมาย บัญญัติ มาตรา 87  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ
และสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝใงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 
สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริ ม ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และรัฐตองใหสิทธิ์แกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาอบรม การพัฒนาอาชีพตามความ
ตองการควบคูกันไปกับการจัดการศึกษาของรัฐ (เทิดศักดิ์  บุญรินทรแ, 2555 : 1-2) 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เป็นกระแสผลักดันใหแตละองคแกรตองแสวงหาแนวทางในการสรางสังคมแหงการเรียนรูจะตองมีการพัฒนาองคแการ  
พัฒนาบุคคลใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรูสังคมไทยที่พึงประสงคแคือ  สังคมแหงภูมิปใญญาและพัฒนาบุคคลใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู  ซ่ึงประเทศไทยได
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2555- 2559)  วาสังคมไทยที่พึงประสงคแ คือการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย
ใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอม
ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแแข็งแรง  มีสติปใญหารอบรู  และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเพียร  และรูคุณคาความเป็นไทย มีโอกาสและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิต  ควบคูกับเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน  รวมทั้งสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน  และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
 การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการสรางสังคมแหงภูมิปใญญาและพัฒนาบุคคลใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู  หัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา
นั้นคือ หลักสูตรซ่ึงเป็นกรอบทิศทาง มาตรฐานการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปใญญา อารมณแ 
ศีลธรรม และสามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพสุจริตเล้ียงตัวเอง ครอบครัว และชวยเหลือสังคมไดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษาผล
การใชหลักสูตรของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มี
ประเด็นที่เป็นปใญหา และความไมชัดเจนในหลักสูตรหลายประการ ทั้งในสวนของเอกสาร หลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติและผลผลิตที่
เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปใญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระ
การเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิด ปใญหาหลักสูตรแนน การวัดและการประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอปใญหาก ารจัดทํา 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรวมทั้งปใญหาคุณภาพของผูเรียน ในดานความรูทักษะความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแยังไมเป็นที่นาพอใจ การศึกษาและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเกิดการทบทวนและนําไปสู การ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เหมาะสมชัดเจนทั้งเปูาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบตัิ  โดยมีคําสั่งใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 (จิตรลดา อุปติมา, 2558 : 1-2)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้ง
รางกาย ความรู คุณธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งมีเจตคติที่จําเป็นตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 3)  โดยกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนไวกวางๆ  การกําหนดจุดมุงหมายเป็นคานิยมทางการศึกษามากกวาแนว
ปฏิบัติการเรียนการสอนในทองถิ่น  จึงจําเป็นที่สถานศึกษาตองพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการของแตละทอ งถิ่น  
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่นของตน  ไดใชประสบการณแตรงกับวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมที่เป็นจริง  รวมทั้งเป็นการ
เปิดโอกาสใหผูใชหลักสูตรมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย  หลักสูตรทองถิ่นจึงมีความสําคัญที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถนําความรูไปใช
ในชีวิตจริงไดอยางมีคุณภาพ  เหมาะสมกับสภาพและความตองการของทองถิ่น  ตามเจตนารมยแของรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (พิกุล  พลายพิชิต, 2557 : 23) 
 ความสําคัญดังกลาวทําใหโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ขนาดกลาง  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  จําเป็นอยางยิ่งที่ตองบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโดยบูรณาจัดการเรียนการสอนใหครบ
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  เพื่อใหเป็น “ องคแกรแหงการเรียนรู ”  ที่มีการพัฒนาและสรางเป็นฐานความรูที่เขมแข็งขององคแกร ธํารงไวซ่ึงอาชีพพื้นบาน
และวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนสืบไป  และเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาซ่ึงนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีว ะ อดีต
นายกรัฐมนตรี กลาวในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 
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ครั้งที่ 12  เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2552  ณ อิมแพค เมืองทองธานีวา  “โลกปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ครูจึงตองมี
ความรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะตองจัดเตรียมคนยุคตอไปใหพรอมรับมือกับสิ่งที่ตองเผชิญในชีวิต เพราะฉะนั้น การพัฒนาคุณภาพของครูจึงเป็นสิ่งที่
รัฐบาลนี้ใหความสําคัญเป็นอันดับตนๆ โดยเนนการสรางความพรอมใหแกครูและการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งนอกจากจะตองมีความสามารถดานวิชาการแลว 
แตยัง ตองเนนถึงดานศีลธรรมและจริยธรรมดวย”  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเบญจวรรณ แปูนนอก  (2553 : ออนไลนแ)  ที่กลาววา ในสวนของ
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเป็นครู  ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูบริหารการศึกษา จะตองสนใจในดานขอมูลขาวสาร   ซ่ึงเป็นความรู
ที่มาจากแหลงตาง ๆ โดยที่ผูที่มีขอมูลขาวสารมากก็จะกลายเป็นผูที่มีความทันสมัย อยูในยุคของสังคมฐานความรู คือการใชความรูเป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจ และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เพราะความรูเกิดจากปใญญา  การคนหา  ศึกษาคนควา มีการวิเคราะหแวิจัย  เพื่อใหไดองคแค วามรูที่แทจริง 
เช่ือถือได  สามารถนําไปปฏิบัติได  บุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นผูมีความรู และรูจักแสวงหาความรูจนไดเป็นผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญ จึงจําเป็นอยาง
ยิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาตองมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู 
 ความเป็นมาและความสําคัญขางตนโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 จึงไดจัดทําหลักสูตรทองถิ่นขึ้นเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาชีพของชุมชนที่ตั้งและเขตบริการของโรงเรียน  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการปลูก ฝใง
ผูเรียนใหรูจักรักษาและหวงแหนทรัพยากรในทองถิ่นที่มีคาและภาคภูมในภูมิปใญญาพื้นบานทองถิ่นของตนเอง  หลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนอง
แมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) เร่ิมใชหลักสูตรในปี 2558 ผานมาเป็นเวลา 2 ปี พบวา  ครูผูสอนมีการนําหลักสูตรอาชีพพื้นบานไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการบางสาระเทานั้น  การดําเนินการยังไมครอบคลุมครบตามสาระที่กําหนดไว จึงทําใหหลักสูตรอาชีพพื้นบานไมประสบความสําเร็จใน
การจัดการศึกษาตามเปูาหมาย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขอจํากัดดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ความรูความเขาใจและการให
ความสําคัญของครูผูสอน  การไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ซ่ึงผลการศึกษาของเทิดศักดิ์  บุณรินทรแ (2555 : 116)  พบวา  ครูผูสอนมีความตองการ
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษารอยละ 100  เพราะเห็นวาหลักสูตรทองถิ่นมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  และสอดคลองกับอาชีพของผูปกครอง ภูมิปใญญาและปราชญแพื้นบาน 
 สภาพปใญหาที่กลาวมาแลวขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานของโรงเรียนบาน
หนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพื่อใหเป็นองคแกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน และมี
คุณภาพตามมาตรฐานแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542และที่แกไขเพิ่มเติม  ตลอดจนเจตนารมณแของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ.  2555 - 2559)  รวมทั้งสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบาน โรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ซ่ึงผูศึกษาไดประยุกตแใชแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ของ
นักวิชาการที่ศึกษาไวแลววิเคราะหแความสอดคลองได 5 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานการจัดทําหลักสูตรอาชีพพื้นบาน 
 2.  ดานการวางแผนการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบาน 
 3.  ดานการดําเนินการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบาน 
 4.  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบาน 
 5.  ดานการนิเทศ กํากับ ประเมิน และรายงานผลการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบาน 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบาน โรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  1  คนครูผูสอน  จํานวน  16  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จํานวน  13  คน  และผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จํานวน  65 คนของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา)สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1ในปีการศึกษา2559 รวมทั้งสิ้น  95  คน 

2. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล ะ
ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ของโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1ในปีการศึกษา  2559  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว จํานวน  10  คน 
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3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1   
 3.2 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interviews) 

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1วิเคราะหแการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1  โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผล
ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 

4.2  วิเคราะหแขอมูลจากแบบสัมภาษณแโดยใชการวิเคราะหแเนื้อหาแลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 

การบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร   
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือดานการดําเนินการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดทําหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมาก ดาน
การจัดทําหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมาก และดานการนิเทศ กํากับ ประเมิน และรายงานผล การใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยู ในระดับมาก 
ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร   เขต 1 ไดแก สถานศึกษาควรมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยางตอเนื่อง ควรมีการนิเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา การจัดทําแผนการเรียนรูสม่ําเสมอ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น  ควรสนับสนุนผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดหาแหลงเรียนรูและผลิตสื่อการเรียนรูมากกวานี้ และควรมีการใชเครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลประเมินผล 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 การบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมากทั้ง 5  ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือดานการดําเนินการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมากที่สุด   ดานการจัดทําหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมาก  ดานการจัดทํา
หลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมาก  และดานการนิเทศ กํากับ  ประเมิน และรายงานผล การใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยูในระดับมาก ตามลําดับ ดังนี้
เป็นเพราะผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญและใชกระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพ  PDCA  ที่เนนความสําคัญของผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมทุก
ขั้นตอน ในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร อัครบวร (2552 : 28-31) ที่กลาววา การมีสวนรวมระดับสรางความรวมมือ (To Collaborate) 
เป็นการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวมโดยเป็นหุนสวนกับสถานศึกษาทุกขั้นตอนของการตัดสินใจและมีการทํากิจกรรมรวมกันอย าง
ตอเนื่องการมีสวนรวมระดับการเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เป็นการใหบทบาทแกประชาชนในระดับสูงที่สุดโดยมอบประชาชนใหเป็นผู
ตัดสินใจ สอดคลองกับผลการวิจัยของทองทิพยแ  มนตรี (2558 : 61)ที่ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และผลการศึกษาของมงคลชัย  คนชม (2552 : 70) ที่ศึกษาเรื่องการ
บริหารหลักสูตรบูรณาการ ระดับชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวาสภาพการ
บริหารหลักสูตรโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เชนกัน 
 ดานการจัดทําหลักสูตรอาชีพพื้นบาน มีขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบานอยาง
ตอเนื่อง เป็นเพราะวา การกํากับ ติดตามและประเมินผลของทุกฝุายโดยใชการมีสวนรวมจะทําใหไดขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการพัฒนาหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวคิดของเทิดศักดิ์ บุญรินทรแ (2555 : 48) ) ที่สรุปไดวา การบริหารหลักสูตรเป็นการ
บริหารงานวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผนหลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรเพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว 
เชน มีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก การวางแผนหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร เป็นตน 
 ดานการวางแผนการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบาน มีขอเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา การจัดทําแผนการเรียนรู
สม่ําเสมอ เป็นเพราะวา การนิเทศติดตามและใหคําปรึกษาจะกอใหเกิดความชัดเจนของครูผูสอนซ่ึงจะทําใหสามารถจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับ ความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น และหากไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมเสนอแนะเนื้อหาหลักสูตรก็จะทําใหการจัดกา ร
เรียนรูดานอาชีพตอบสนองตอความตองการของชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ ทรงเกียรติ  เกตสมิง (2553 : 20) ที่สรุปไววา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง 
มวลประสบการณแที่จัดใหแกผูเรียนทั้งภายในและนอกหองเรียน โดยใหมีความสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น และพยายามใชทรัพยากร
ทองถิ่นและ  ภูมิปใญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนแในการเรียนรูของผูเรียน มีการรวมมือกันกับชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอยางชัดเจน 
ดานการดําเนินการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบาน มีขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับสภาพของทอง ถิ่น เป็นเพราะวา 
สถานศึกษาเป็นสวนหนึ่งของชุมชนมีหนาที่ในการพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูและรักษาภูมิปใญญาตางๆ ของชุมชนใหคงอยู หากนักเรียนไดรั บการถายทอด
ความรูและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองก็จะเป็นผูที่จะสืบสานอาชีพและรักษาไวใหอยูในชุมชนตอไปสอดคลองกับแนวคิดของ พิกุล  พลายพิชิต (2557 : 
22) ที่สรุปไววา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่มีความตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสมบูรณแทั้งทางดาน
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รางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรูและคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยใชทรัพยากรทองถิ่น   
ภูมิปใญญาทองถิ่นและสรางสํานึกรักในทองถิ่นของตน 
 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตรอาชีพพื้นบานมีขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวน
รวมในการจัดหาแหลงเรียนรูและผลิตสื่อการเรียนรูมากกวานี้เป็นเพราะวา แหลงเรียนรู อุปกรณแและปราชญแชาวบานที่มีอยูในชุมชนจะทําใหสถานศึกษามี
สื่อการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพบริบทของผูเรียน และสามารถเลือกใชไดอยางหลากหลายประหยัดงบประมาณสอดคลองกับแนวคิดของ          
นิทัศ อินฉ่ํา (2556 : 38) ที่สรุปไดวา การบริหารหลักสูตร เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว โดยวิธีการที่เป็น
ระบบ ซ่ึงสามารถสรุปได 4 ประการคือ การเตรียมบุคลากรผูใชหลักสูตร การจัดบุคลากรเขาสอนตามหลักสูตร  การบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตร 
และการบริการหลักสูตรภายใน 
 ดานการนิเทศ กํากับ  ประเมิน และรายงานผลการใชหลักสูตรอาชีพพื้นบาน มีขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการใชเครื่องมือที่
หลากหลายในการวัดผลประเมินผล เป็นเพราะวา การพัฒนาผูเรียนที่ไดเรียนหลักสูตรอาชีพพื้นบานจะตองดําเนินการประเมินทั้งความรู เจตคติและทักษะ
ที่เกิดหลังการปฏิบัติจริง หากมีเครื่องมือที่หลากหลายนาจะทําใหสามารถประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางถูกตองสอดคลองกับผลการศึกษาของ
จิตรลดา  อุปติมา (2558 : 77) ที่เสนอแนะไววา ควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง ควรมีการนิเทศอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการนิเทศมา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศควรเป็นลักษณะแนะนํา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.สุเนตร ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.นลธวัช ยุทธวงศแ กรรมก ารที่ปรึกษา  
และ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผู ศึกษา
ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณทานดร.สุบัน  พรเวียง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแมแตง(ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
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การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Participation of Parents in Early Childhood Education  
Management of Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 
สุภัทรา  เนียมวิจิตร1 สุรพงษ๑  แสงสีมุข 

Suphatthra Niamwijit 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนหนองเสือพิทยา
คม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครู
ฝุายบริหารงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเครือขายผูปกครอง และผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จํานวน 101 คน เครื่องมือที่
ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแ
เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา  สภาพการดําเนินงานการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดการ
ทั่วไปอยูในระดับ มาก รองลงมา คือ ดานอาสาสมัครของผูปกครอง อยูในระดับมาก ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ดานการตัด สินใจ
รวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง อยูในระดับมาก และดานการติดตามประเมินผล อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ โรงเรียนควรจัดปใจจัยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกนักเรียน ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางครูและนักเรียนเพื่อสราง
ความใกลชิดและความคุนเคย ควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ  อยางเหมาะส มกับวัยเรียน ควรให
ผูบริหารสถานศึกษาทําความเขาใจกับผูปกครองถึงวัตถุประสงคแของการดําเนินงานในขั้นตอน และเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการวางแผน
และคิดกระบวนการทํางานรวมกัน  และควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเ นินงานโครงการตาง ๆ 
ของทางโรงเรียน 
 
ค าส าคัญ : การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the participation of 
parents in early childhood education management of Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area 
Office 1. The participants and the data source of the research were 101 school administrators, classroom teachers, and teachers 
in general administration section, school boards of basic schools, chairman of Parents Network, and parents of kindergarten 1-2 
students. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, 
percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the participation of parents in early childhood education 
management of Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high 
level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, general management, volunteers of parents, teaching and learning management, co-decision-making 
between school and parent, and monitoring and evaluation respectively. 

In terms of recommendations of the participation of parents in early childhood education management of 
Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it can be said that the school should 
provide budget support for the lunch project for the students. In addition, the school should provide the activity to grow the 
relationship between teachers and students. The school should develop quality standards of classrooms and laboratories 
appropriately for the students at different ages. Moreover, the school administrators should notify parents about the objectives 
of operations on process. The school should give parents the opportunity to participate in planning and design the process of 
working. In addition, the school should give school boards of basic schools the opportunity to participate in monitoring and 
evaluation of project implementation. 
 
Keywords : The Participation of Parents in Early Childhood Education Management 
 

                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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บทน า 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ

สาธารณะเป็นไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ใหมีการสนับสนุนใหมีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และรวมติดตามตรวจสอบอยางสรางสรรคแ ในเรื่องเกี่ยวของกับการจัดการประเทศ และการกําหนดนโย บาย
สาธารณะ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 8 ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 ระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครอง สวนทองถิ่น เอกชน องคแกร
เอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาตรา 24 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความรวมมือ กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ใหสถานศึกษาร วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และ
รูจักเลือกสรรภูมิปใญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีกา ร
แลกเปลี่ยนประสบการณแการพัฒนาระหวางชุมชน มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยนําประสบการณแ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปใญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนแทางการศึกษาและยกยองเชิดชู ผูที่
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยแสิน ทั้ งจากรัฐ องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชนเอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน สังคมอื่นและ
ตางประเทศมาใชจัดการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542-2559) มีแนวนโยบายเพื่อดําเนินการในดานสถานศึกษา สนับสนุนใหพอแม ผูปกครอง 
คนในชุมชน ปราชญแชาวบาน พระภิกษุ นักบวช ผูนําทางศาสนา และผูประกอบอาชีพตาง ๆ ใหมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูที่มุงประโยชนแแกผูเรียน
เป็นสําคัญ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุข (กรมวิชาการ, 2542 : 2) 

การจัดการศึกษาและการบริหารงานของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตากไดกลาวไวในระบบสารสนเทศของทางโรงเรียน 
ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหแนวคิดที่โรงเรียนควรจัดทํา เพื่อใหการเรียนการสอนเป็นไปตามความตองการ และความคาดหวังของ
ผูปกครอง ทั้งนี้ตองไมขัดแยง กับหลักการบริหารของโรงเรียนการเขามามีสวนรวมของผูปกครองดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (6) ที่กําหนดใหมีการจัดโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษายึดหลักการ มีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน 
องคแกรปกครองทองถิ่น เอกชนองคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อเป็นการระดมกําลังทุกสวนของ
สังคมรวมกันจัดการศึกษาที่ดีที่สุดใหแกประชาชนทุกเพศทุกวัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : 6) การจัดการศึกษาและการบริหารงาน
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม โรงเรียนมีนโยบายในการนําโรงเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซ่ึงเปิดโอกาสใหผูปกครอง 
ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนเป็นศูนยแกลางของการเรียนรูในชุมชนอยาง
แทจริง และบริหารงานของโรงเรียนเทาที่ทําอยูในปใจจุบันยังไมมีตัวบงชี้วาการเขามามีสวนรวมของผูปกครองนั้น สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
ผูปกครองหรือไม ดังนั้นโรงเรียนควรที่จะไดมีการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในเรื่ องใดมากนอยเพียงใดในงาน 5 ดาน ไดแก             
ดานการจัดการทั่วไป ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ดานการอาสาสมัครของผูปกครอง แ ละดาน
การติดตามประเมินผล 

โดยปใจจัยดังกลาวขางตนผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยา
คม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการวางนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองเสือพิทยา
คม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  
 การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 3.  ขอบขายการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย มีกรอบเนื้อหา 5 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานการจัดการทั่วไป 
  2) ดานการจัดการเรียนการสอน 
  3) ดานการตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 
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  4) ดานการอาสาสมัครของผูปกครอง 
  5) ดานการติดตามประเมินผล 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดดําเนินการดังนี้  

การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน  จํานวน 17 คน (ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวมผูผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) และผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2 จํานวน 70 คน ของ
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 101 คน วิเคราะหแขอมูล
โดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1แหลงขอมูล ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 1 คน ครูฝุายบริหารงาน จํานวน 4 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน และประธานเครือขายผูปกครองระดับปฐมวัย จํานวน 2 คน ของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 10  คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Selection) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก              
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดการทั่วไป อยูในระดับมาก ( = 
4.34) รองลงมา ดานการอาสาสมัครของผูปกครอง อยูในระดับมาก (= 4.16) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (= 3.97) ดานการ
ตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง อยูในระดับมาก (= 3.96) และดานการติดตามประเมินผล อยูในระดับมาก (= 3.73) ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้  
 ดานการจัดการทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก (= 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การ
ดูแล และแกไขปใญหาที่เกี่ยวกับนักเรียนโดยเฉพาะดานความประพฤติของนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด (= 4.65)  รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด (= 4.58) การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน อยูในระดับมาก (= 
3.94) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน อยูในระดับมาก (= 3.77) 
 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู ในระดับมาก (= 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด (= 4.55) รองลงมาคือ การใหความ
รวมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยของโรงเรียน อยูในระดับมาก (= 4.20)  การประชุมแกปใญหาดานการจัดการเรียนการสอน อยูใน
ระดับมาก (= 4.13)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การสงเสริมการจัดประสบการณแหรือกิจกรรมหลาย ๆ วิธี เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาการ 
ครบทุกดานตามจุดประสงคแของหลักสูตร อยูในระดับปานกลาง (= 3.48) 
 ดานการตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง โดยรวมอยู ในระดับมาก (= 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย  3 ลําดับแรก คือ การแสดงความชื่นชมตอทักษะการสอนของครู อยูในระดับมาก (= 4.50) รองลงมาคือ การใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ อยูในระดับมาก (= 4.42) การแบงปในประสบการณแและความเชื่อมโยงกับครอบครัวอื่น อยูในระดับมาก (= 4.41) ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน อยูในระดับปานกลาง (= 3.02) 
 ดานการอาสาสมัครของผูปกครอง โดยรวมอยู ในระดับมาก (= 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ การมีปฏิสัมพันธแกับครูผูสอนและติดตอสื่อสารกับโรงเรียนตามความรูความสามารถ อยูในระดับมาก (= 4.45) รองลงมาคือ การอาสาชวย
พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก (= 4.34) การสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก ( = 4.27) ตามลําดับ และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดบัสุดทายคือ การจัดหาขอมูลขาวสารเพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียน อยูในระดับมาก (= 3.60) 
 ดานการติดตามประเมินผล โดยรวมอยู ในระดับมาก (= 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ การติดตาม ตรวจสอบ สภาพความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และเครื่องเลนสนาม อยูในระดับมากที่สุด (= 4.58) รองลงมาคือ การติดตาม 
ตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยูในระดับมาก (= 4.25) การติดตาม สอดสอง ความประพฤติของนักเรียนและแจงใหโรงเรียนทราบ
เพื่อการปรับปรุงแกไข อยูในระดับมาก (= 3.71) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน อยูในระดับปานกลาง (= 3.15) 
 สรุปขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุดในแตละดานดังนี้ 

ดานการจัดการทั่วไป คือ โรงเรียนควรจัดปใจจัยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกนักเรียน 
 ดานการจัดการเรียนการสอน คือ โรงเรียนควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ  อยางเหมาะสมกับ
วัยเรียน 
 ดานการตัดสินใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คือ ผูบริหารสถานศึกษาตองทําความเขาใจกับผูปกครองถึงวัตถุประสงคแของการ
ดําเนินงานในขั้นตอน และเปิดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการวางแผนและคิดกระบวนการทํางานรวมกัน 
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 ดานการอาสาสมัครของผูปกครอง คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางครูและนักเรียนเพื่อสรางความใกลชิดและความคุนเคย 
 ดานการติดตามประเมินผล คือ โรงเรียนควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ ของทางโรงเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก            
เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา เป็นเพราะวา ปใจจุบันผูนํา ชุมชนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมเป็นที่ปรึกษาและกรรมการโรงเรียนผูปก ครอง
และชุมชนจะมีสวนรวมในการประชุม รวมแรงรวมออกเงินหรือสิ่งของในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ผูปกครองเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เป็นเรื่องที่ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมไดเต็มที่ไมวาจะเร่ืองการจัดปใจจัยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกนักเรียน การใหความรวมมือ
เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนตามโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น การมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่อื้อตอการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
สอดคลองกับการศึกษาของกิตติศักดิ์ สุรินทรแ (2556 : 47) ไดศึกษาความตองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบาน
สะพานสี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา การจัดประชุมหรือมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูกับ
ผูนําชุมชนเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การสนับสนุนอบรมเรื่องหลักสูตรจ าก
ภาครัฐ ควรมีการใหขอเสนอแนะในการชวยแกปใญหาใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณแการเรียน
ใหกับโรงเรียน รวมเป็นคณะกรรมการในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของโรงเรียนเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น  และของชาติ การสงเสริม การใชวิทยากรภายนอก 
และภูมิปใญญาทองถิ่นและองคแกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหเขารวมกันพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนใหเป็นแหลงวิทยาการของชุมชน การรับทราบและให
ความเห็นชอบรายงานผล การดําเนินงานประจําปีของโรงเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหคณะอนุกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพในการ
ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนจะทําใหการจัดการศึกษาเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับผลการศึกษาของเรณู อันลือชัย (2556 : 8 7) ได
ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดมโนรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 พบวา การสงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยการจัดการอบรมและการจัด
ประชุม รวมทั้งการสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น จะทําใหการทํางานบรรลุ
เปูาหมายที่กําหนดไว ทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของรุจิราพรรณ คงชวย (2556 : 95) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ในการ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา พบวา การมีสวนรวมและบูรณาการทรัพยากรในทองถิ่นรวมกันบนพื้นฐานของการกระจายอํานาจ
โดยใชชุมชนเป็นฐาน ใหเกิดความเขมแข็งจากฐานราก ดวยความรวมมือขององคแกรในชุมชน ทั้งการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดํา เนินการ 
รวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผล รวมแกปใญหา และรวมชื่นชม ที่ใหอิสระความยืดหยุนและความคลองตัวกับผูจัดการศึกษา บนความหลากหลาย
และสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและสังคมไทย  และการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยมีพื้นฐานที่
รวมกับชุมชนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตราที่ 40 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในแตละสถานศึกษาเพื่อใหเป็นพลังขับเคลื่อนจากชุมชนที่จะเขามามีบทบาทในการใหความรวมมือ รวมรับผิดชอบ เพื่อชวยในการทําหนาที่กํากับ
และสงเสริมกิจการของสถานศึกษาใหพัฒนาขึ้นโดยมีชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงตามบทบัญญัติดังกลาว 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแดร.ประจบ ขวัญมั่น ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาจารยแดร.สุเนตร ทองคําพงษแ 
กรรมการที่ปรึกษา และอาจารยแดร.นลธัวช ยุทธวงศแ  ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการศึกษา
คนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเ นื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูฝุายบริหารงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเครือขายผูปกครอง 
และผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลา
ในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 
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The Library Management of Ruamthaiphatthana 2 School  

under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง  การบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นี้                
มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 66 ค น 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามทําการวิเคราะหแขอมูลโดยการหาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสัมภาษณแ
วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานปใจจัยนําเขาอยูในระดับมากรองลงมา ดานกระบวนการ
ดําเนินงาน อยูในระดับมากและดานผลผลิตอยูในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนา หองสมุดควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหทันสมัยอยูเสมอ 
และ  หองสมุดควรไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานมากกวานี้ 
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียน 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the library management 
of Ruamthaiphatthana 2 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants and the data source of the 
research were 66 experts, school administrators, teachers, and school boards of basic schools. The research instruments were 
questionnaires and interviews. For questionnaires, the collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic 
means, and standard deviation. For interviews, the collected data were analyzed by content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the library management of Ruamthaiphatthana 2 School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each side was considered that had 
arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, input, process, and product 
respectively. 

In terms of recommendations of the library management of Ruamthaiphatthana 2 School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should find the budget for library development. In addition, 
innovation and technology in the library should be regularly updated. The library should be also supported more from parents, 
community, and other organizations. 
 

Keywords : The Library Management 
 
บทน า 

หองสมุดโรงเรียนเป็นแหลงเรียนรูที่อยูในโรงเรียนที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะเป็นแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวนักเรียนสะดวกใน การคนควา 
รวมทั้งครูใชเป็นแหลงจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน ผูบริหารก็ใหความสําคัญสนับสนุน สงเสริมการใหบริการอยางเต็มที่ซ่ึง พิชญแสินี  แสนคํา (2554 
: 18-19) กลาวถึงความสําคัญของหองสมุดที่สงผลใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องวาหองสมุดโรงเรียน คือ สถานที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแหลง
สงเสริมการศึกษาคนควาของนักเรียนและครู และเป็นแหลงสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางนิสัยรักการอาน โดยมอบหมายใหผูที่มีความรู และทักษะ
ทางดานบรรณารักษแ เป็นผูดําเนินงานและใหบริการ และอรวรรณ สุวรรณทะนงชัย (2557 : 21) กลาวถึงความสําคัญของหองสมุดในการสงเสริมการเรียน
การสอนไววา หองสมุดเป็นแหลงรวบรวมและใหบริการสารสนเทศเพื่อเป็นแหลงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาของนักเรียนและครู
ในโรงเรียนสอดคลองกับแนวคิดของ วิจิตร ศรีสอาน (2552 : 16) ที่กลาวถึงความสําคัญของหองสมุดโรงเรียนไววา การปฏิรูปการศึกษาตอ งมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน ผูเรียนตองเป็นผูที่ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองตามความสนใจและความตองการในการศึกษา
ระดับนั้น ๆ หองสมุดโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญที่เป็นตัวผลักดันและสนับสนุนใหผูเรียน สามารถศึกษาคนควาหาความรูไดตลอดเวลา ทั้ งยังชวยในการ
พัฒนาสังคมใหเป็นสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และสุวิมล ธนะผลเลิศ (2552 : 126) ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับหองสมุดโรงเรียนวาเป็นหนวยงานที่มี
สวนในการสงเสริมการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม ในการพัฒนาคนใหคิด ทําและแกปใญหาเป็นแนวทางที่ถูกตองและเป็นธรรมโดยการพัฒนานักเรี ยน

                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ใหเป็นผูรูเทาทันสารสนเทศ อีกทั้งหองสมุดโรงเรียนยังเป็นแหลงความรูที่สําคัญของโรงเรียนในทุก ๆ วิชา เป็นคลังความรู มีการปรับตัวและเรียนรูสิ่ง             
ใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูและนักเรียน รวมถึงเป็นรากฐานสําคัญในการปลูกฝใง
นิสัยรักการอานและการศึกษาในขั้นสูง 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 (2554 : 8) พบวา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน อยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนาคือ ผูเรียนมีทักษะคอนขางนอยทั้ง 8 กลุม
สาระการเรียนรูในดานเชิงวิเคราะหแสังเคราะหแ และพื้นฐานการเรียนรูในรายวิชานั้น ๆ และมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับคุณภาพพอใช  จุดที่ควรพัฒนาคือ ครูผูสอนยังเนนการสอนแบบบรรยาย มีทักษะการเรียนการสอนที่หลากหลาย
คอนขางนอย จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดานผลการจัด
การศึกษา  คือ ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถที่หลากหลายและมากกวาจดจําเพียงคําตอบตาง ๆ ทั้งที่ครูควรเสริมเทคนิควิธีการหา
คําตอบที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีมุมมอง ฝึกฝนและประยุกตแ เปรียบเทียบและมีมโนภาพที่กวางขึ้นไดตอไป เสริมทัศนคติกับผูเรียนใหรักและพยายาม
พัฒนาตนเองในการเตรียมความพรอมเพื่อทดสอบในระดับตาง ๆ มากขึ้น  เพื่อสงเสริมคุณภาพของสถานศึกษาและการเป็นนักเรียนที่ดีตอไปครูผูสอนควร
เนนการพัฒนาความรูของผูเรียนใหสูงขึ้นสูการวิเคราะหแเพิ่มมากขึ้น เสริมใหผูเรียนมีมโนภาพและประสบการณแจากสื่อที่หลากหลาย เชน เสริมรูปภาพที่
เป็นรูปธรรมเสริมจากภาพในตําราเรียน หรือขยายใหเห็นชัดเจนมากขึ้นหรือการสงเสริมการเรียนรูปรับโปรแกรมสําเร็จรูปในกลุมสาระตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  
เป็นตน  และควรมีการประเมินเชิงความกาวหนา โดยวางแผนในการทดสอบ  ทําการทดสอบใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุม ติดตามประเมินทดสอบ
เป็นระยะ ๆ เพื่อวัดพัฒนาการจนมั่นใจไดวาผูเรียนพัฒนาความรูไดหลากหลายมากขึ้นตอไป 

จากความสําคัญของปใญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา เร่ือง การบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหองสมุดใหเป็นแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                
มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับหองสมุดโรงเรียน 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองสมุดโรงเรียน 
 3. ใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบทฤษฎีระบบ (System theory) ของคาสตแ และโรเซนซแวิ๊ก (Kast and Rosenzweig, 1985 อางถึงในอังสนา  
สมบัติแกว, 2559 : 34) 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                    
ไดดําเนินการดังนี้  

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1คน ครูผูสอนจํานวน 50คน (ไมรวมผูศึกษา)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2ปีการศึกษา 2559  
รวมทั้งสิ้น จํานวน65 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1คนครูผูสอน 
จํานวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 
คน วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานปใจจัยนําเขาอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานกระบวนการอยูในระดับมาก และ
ดานผลผลิตอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานปใจจัยนําเขาหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหองสมุด ครู นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาหองสมุดอยูในระดับมากและมีการ
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สนับสนุนใหเจาหนาที่หองสมุดหรือบรรณารักษแเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการจัดหา
สื่อการเรียนรู ทั้งส่ือสิ่งพิมพแ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกสแ รวมทั้งภูมิปใญญาทองถิ่น ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการอยูในระดับมาก 
 ดานกระบวนการเนินงานหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือมีการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุดของ
สถานศึกษา กับ ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการเรียนการสอนโดยใชหองสมุดเป็นแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก เทากัน รองลงมาคือหองสมุดไดรับ
การ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากและนําผลจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลไปพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีการใชบริการหองสมุด อยูในระดับปานกลาง  
 ดานผลผลิตหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือนักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝุหาความรูโดยใชหองสมุดอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ครูหรือบุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษแหองสมุดมีเพียงพอกับภาระงานอยูในระดับมากและครูหรือบุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษแหองสมุดมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานอยูในระดับมากตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูปกครอง ชุมชน และองคแกร
ตางๆเพื่อพัฒนาหองสมุดอยูในระดับปานกลาง 
 ขอเสนอแนะการบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแก 
 ดานปใจจัยนําเขาคือ สถานศึกษาควรมีการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาหองสมุด 
 ดานกระบวนการดําเนินงาน คือ หองสมุดควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ 
 ดานผลผลิต คือ หองสมุดควรไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานมากกวานี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การบริหารจัดการหองสมุดของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก 
เป็นเพราะวา โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานหองสมุดอยางเป็นระบบ โดยใหทุกฝุายมีสวนรวมในการทํางาน มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานหองสมุด ครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนา
หองสมุดมีการสนับสนุนใหเจาหนาที่หองสมุดหรือบรรณารักษแเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูหองสมุดของสถานศึกษา ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการเรียนการสอนโดยใชหองสมุดเป็นแหลงเรียนหองสมุดไดรับการ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการนําผลจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลไปพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพจึงทําให
หองสมุดมีขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีใหบริการเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการนักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝุหาความรูโดยใชหองสมุดครูหรือ
บุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษแหองสมุดมีเพียงพอกับภาระงานและครูหรือบุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษแหองสมุดมีขวัญและกําลังใจในการทํางานแสดง
ใหเห็นกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารหองสมุดที่มีระบบแบบแผน ตลอดจนการคํานึงถึงการเปิดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการหองสมุด ผลการศึกษาเป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีระบบที่ลูดวิก วอน เบอรแทาแลฟฟี(อางถึงใน จัน ทรานี  สงวนนาม,  
2551 : 38) กลาวไววา กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพจะตองเป็นระบบเปิด โดยมีปใจจัยนําเขาและผลผลิต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลของปฏิสัมพันธแที่มี
กับสิ่งแวดลอม โดยเร่ิมตนจากปใจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลําดับมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปูอนขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อบอก
ใหรูวาระบบมีการเบี่ยงเบนอยางไร ควรจะแกไขที่องคแประกอบใดของระบบและผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของสมนึก  กอนกลีบ (2 550 : 
25-39)ที่ศึกษาการบริหารงานหองสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4พบวาสภาพการบริหารงานหองสมุดใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4 ดานการจัดการการใหบริการและกิจกรรมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละดาน พบวา ดานบุคลากรสถานศึกษามีความตองการใหมีครูบรรณารักษแหรือมีเจาหนาที่เฉพาะงานหองสมุด ดานการเงินและ
งบประมาณครูบรรณารักษแหรือเจาหนาที่หองสมุดมีสวนรวมในการจัดสรรสอดคลองกับ และยังสอดคลองกับอังสนา  สมบัติแกว (2559 : 78-79) ที่ศึกษา
สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารหองสมดุเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดชนะสงสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 แลวพบวาสภาพที่เป็นจริงในปใจจุบันโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยไดแก ดานปใจจัยนําเขา ดานขอมูล
ยอนกลับ ดานปใจจัยสงออก และดานกระบวนการ ตามลําดับ รวมทั้งผลการศึกษาของเบ็ญจพรรณ  ดวงเดน (2556 : 70 -71) ที่ศึกษาการประเมิน
โครงการหองสมุดมีชีวิต โรงเรียนหมูบานสหกรณแ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา ปใจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงานและผลผลิตของ
โครงการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากตามลําดับ 

ขอเสนอแนะดานปใจจัยนําเขามีขอเสนอแนะวาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ควรมีการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาหองสมุด เป็นเพราะวา 
งบประมาณเป็นองคแประกอบที่สําคัญซ่ึงจะชวยใหการบริหารจัดการหองสมุดบรรลุเปูาหมายสนองวัตถุประสงคแของการจัดตั้งหองสมุด การบริหา รงาน
หองสมุดจําเป็นตองอาศัยงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดหา จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑแสําหรับการใหบริการหองสมุด ขอเสนอแนะนี้เป็นไป
ตามที่กาญจนา  หิรัญเกษตร (2549 อางถึงในโชติมา  เรืองประดิษฐแ , 2556 : 33-35)เสนอแนวคิดของลูเธอรแ กูลิค และลินแดลเออรแวิค เกี่ยวกับ
ความสําคัญขององคแประกอบการบริหารหองสมุดวา “การจัดงบประมาณ (Budgeting) การดําเนินงานหองสมุดจําเป็นตองอาศัยเงินเพื่อบริหารจัดการ 
จําเป็นที่ผูรับผิดชอบตองเสนองบประมาณไวในแผนทุกปี” และยังสอดคลองกับขอเสนอแนะของอังสนา  สมบัติแกว (2559 : 89) จากการศึกษาสภาพ
และแนวทางการพัฒนาการบริหารหองสมดุเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดชนะสงสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ดานปใจจัยนําเขาวา ควรจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพแ สื่อสารสนเทศ และวัสดุครุภัณฑแ เชน โต฿ะ เกาอี้ ชั้นวางรองเทา รวมถึงจํานวนของคอ มพิวเตอรแและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแ ใหเพียงพอและตรงกับความตองการของผูเขารับบริการ ควรปรับสภาพอุณหภูมิภายในหองสมุดใหเหมาะสม เชน การเปิด
เครื่องปรับอากาศ หรือการเพิ่มจํานวนพัดลมเพื่อสรางบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูแกผูรับบริการ ควรออกแบบและจัดวางวัสดุครุภัณฑแตาง ๆ ใหเหมาะสม 
เชน จัดใหมีลานอเนกประสงคแเพื่อการใชพื้นที่ภายในหองสมุดในการจัดกิจกรรมของหองสมุด และสามารถประยุกตแใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
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 ดานกระบวนการดําเนินงานหองสมุด มีขอเสนอแนะวาหองสมุดควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหทันสมัยอยูเสมอ เป็น เพราะวา 
การจัดหาหนังสือใหมๆ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จะทําใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเขามาใชบริการหองสมุดเพิ่มขึ้น ครูผู สอนทุกกลุม
สาระสามารถเนนใหนักเรียนศึกษาคนควาในหองสมุดไดมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวคิดของอรวรรณ  แพงภูงา (2557 : 23 -24) ที่กลาววาการจัดหาวัสดุ
สื่อสารสนเทศของหองสมุดโรงเรียนมีวัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมการศึกษา พัฒนาความรูและสนองความตองการดานขาวสาร ความรู บันเทิงแ ละการ
พักผอนของผูใช การจัดหาวัสดุสารสนเทศที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอและตรงกับความตองการที่เหมาะสม จึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานหองสมุด
โรงเรียนใหสนองตอบวัตถุประสงคแการกอตั้ง และสอดคลองกับขอเสนอแนะของปาริฉัตร  คนึงเหตุ (2553 : 113 -114)  ที่ศึกษาการประเมินโครงการ
หองสมุดมีชีวิต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เสนอแนะไววา  สถานศึกษาควรจัดใหมี การอบรมบุคลากรทุกระดับเพื่อใหเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญและประโยชนแของการใชหองสมุดเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาทักษะและเทคนิคการใชสื่อที่ทันสมัย 
 ดานผลผลิตการดําเนินงานหองสมุด หองสมุดควรไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานมากกว านี้ เป็นเพราะวา การ
ดําเนินงานของหองสมุดจะไมสามารถประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามที่วัตถุประสงคแกําหนดไดเลย ถาไมไดรับการสนับสนุนจากฝุายบริ หาร 
บุคลากรและชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดของสมจิต  พรหมเทพ (2542 อางถึงในวงศแจันทรแเนตรประโคน ,2554 : 30-31) ที่กลาวถึงการดําเนินงาน
หองสมุดที่ดีมีประสิทธิภาพวาจะตองมีองคแประกอบในการสนับสนุนการดําเนินงานจากผูบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่จะตองสนับสนุ น
งบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑแ รวมทั้งมอบนโยบายการดําเนินงาน ความรวมมือของบุคลากรในหองสมุด เจาหนาที่หอ งสมุด นักเรียนที่ชวยงาน
หองสมุดและผูชวยบรรณารักษแ ตองใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายหรือใหขอเสนอแนะจากการปรึกษาหารือในกา ร
พัฒนาการดําเนินงาน และความรวมมือของผูใชหองสมุด ครูและนักเรียนที่เขามาใชหองสมุดตองใหความรวมมือโดยการปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุด 
สอดคลองกับขอเสนอแนะของอังสนา  สมบัติแกว (2559 : 89) จากการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารหองสมดุเฉลิมพระเกียรติโรงเรียน
วัดชนะสงสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานผลผลิตวา ควรมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผูชวยบรรณารักษแ เชน 
เปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการและมีการแจงขาวประชาสัมพันธแเกี่ยวกับงานหองสมุดอยางสม่ําเสมอเพื่อใหครู  นั กเรียน และ
ผูปกครองนักเรียนไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุดอยางตอเนื่อง 
 
 กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนละออ อาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ ดร. สมชาย  อังศุโชติเมธี ประธานกรรมการ
สอบการศึกษาคนควาอิสระ และคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนค วาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 
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การด าเนินงานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Operation of Health Promoting School of  
Namdibphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 
สมฤดี  คนเท่ียง1 นลธวัช  ยุทธวงศ๑ 

              Somruedee Khonthiang 
 
บทคัดยํอ 
 จากการศึกษาเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน 19 คน ผูปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ในปีการศึกษา 2559  จํานวน 52 คน 
และแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน 2 คน  
เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดย
การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนําอ ยูใน
ระดับปานกลางรองลงมา ดานการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลางและดานงานผลสําเร็จของการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําดื่มในโรงเรียน ควรมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและควรมีโครงการที่รองรับปใญหา
สุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the operation of Health 
Promoting School of Namdibphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1. The samples of the 
research were 52 people consisting of 1 school administrator, 19 teachers, and 32 parents of Mathayomsuksa 1-6 students of 
Namdibphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2015, and the data source of 
the research were 10 people containing 1 expert, 1 school administrator, 4 teachers, and 2 school boards of basic schools, and             
2 officers of Health Promoting Hospital. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were 
analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the operation of Health Promoting School of 
Namdibphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the moderate level. When 
each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the moderate 
level; that is, the health operation of student leaders, the operation of Health Promoting School, and operation success 
respectively. 

In terms of recommendations of the operation of Health Promoting School of Namdibphitthayakhom School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 1, it can be said that the school should set a policy of drinking-water quality in school. In 
addition,    the school should provide sanitarian toilets. Moreover, the school should prepare healthcare projects for the students 
continuously. 
 
Keywords : The Operation of Health Promoting School 
 
 
 
 

                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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บทน า 
การเสริมสรางสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะตองดําเนินการควบคูกันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงอยูที่กระบวนการจัดการศึกษาและ

การสรางสุขภาพ ภายใตความรวมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวของ นับตั้งแตระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองคแกรในทองถิ่น ซ่ึงจะตองมีการประสานความ
รวมมือ ประสานประโยชนแที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและปลอดภัย  โรงเรียนน้ํา
ดิบพิทยาคม  เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีความตระหนัก เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการสงเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกใน
ชุมชน ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ การเฝูาระวังภาวะสุขภาพแล ะการ
บริการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียน การเสริมสรางสุขนิสัยที่ดีแกนักเรียนที่เนนสุขบัญญัติแหงชาติ การบริการอาหารกลางวัน ที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ สงเสริมการออกกําลังกาย การเลนกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน รวมทั้งการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปใญหาดานสุขภาพ แตในสภาพปใจจุบัน 
โรงเรียนยังมีปใญหาดานสุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน ที่โรงเรียนจะตองแกไขอีกมาก อาทิเชน 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนยังไมเห็นความสําคัญของการเสริมสรางสุขภาพอนามัยของตนเอง นักเรียนสวนหนึ่งยังมีปใญหาโรคในชองปาก มีปใญหาเหงือก
อักเสบ ฟในผุ การเลือกซ้ืออาหารที่ไมมีประโยชนแ  การมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องการสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา รวมทั้งปใญหาดานสิ่งแวดลอมที่ยังไมเอื้อตอการ
เรียนรูและสุขภาพ บริเวณโรงเรียนยังเป็นหลุมเป็นบอ ปุาไม ใบไมรวงหลนหมักหมมไมเป็นระบบ  ไมมีสวนหยอม สนามเด็กเลน ซ่ึงเป็ นสถานที่สําหรับ
พักผอนหยอนใจของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ดานการสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนไมมีสถานที่ประกอบอาหาร ที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนไม
เพียงพอ ไมสะอาด โรงเรียนยังไมมีระบบการจํากัดขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสีย ระบบการบริการน้ําดื่มที่สะอาดไมเพียงพอ ประกอบกับ
สภาพแวดลอมในเขตบริการของโรงเรียน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา ประชาชนมีการเลนการพนัน ดื่มสุรา จึงไมคอยมีเวลาดูแลเอาใจ
ใสดานสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตนเองเทาที่ควร 

จากสภาพปใญหาดังกลาวขางตน โรงเรียนจึงไดดําเนินการเรื่อง การสงเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อแกปใญหา
และเสริมสราง ปลูกฝใ่งสุขนิสัยที่ดี ใหสามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองอยางยั่งยืน โรงเรียนไดกําหนดรูปแบบการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย ในโรงเรียน
ขึ้น โดยใชแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตาม
แนวทางของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิด การมีสวนรวมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผูปกครองและชุมชน เพื่ อให
โรงเรียนเป็นจุดเร่ิมตน และศูนยแรวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน เป็นกลยุทธแที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมดําเนินการกับฝุายการศึกษามา
ตั้งแตปี 2541  เปูาหมายใหมีการดําเนินงานโรงเรียนตนแบบ  (Best  Practice  Model)  เพื่อเป็นโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดละ 1 โรงเรียนและ
ขยายการดําเนินงานเป็นอําเภอละ 1 โรงเรียนในปี  2542 และในปี 2543 กําหนดเปูาหมายใหมีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางนอยตําบลละ 1  โรงเรียนทุก
ตําบล   ในปี 2545 ไดพัฒนาเกณฑแประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทั้ง 10 องคแประกอบ จัดระดับการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทองแดง  
เงิน  และทอง โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  เขารวมโครงการในปี 2557 ศูนยแอนามัยที่ 9 จังหวัดตาก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ไดทําการประเมิน
ตามเกณฑแ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผานการรับรองอยูในระดับทอง และพัฒนากิจกรรมดานสุขภาพจนผานการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีติดตอกันเป็นลําดับ  นอกจากการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพภายใต  10  องคแประกอบแลว   โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม ยังไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของนักเรียนมากขึ้น  จึงไดริเร่ิมโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียน โดยมุงที่จะพัฒนานักเรียนแกนนําใหมีทักษะการเป็นผูนํา 
การบริหารจัดการ และการส่ือสาร เพื่อใหเกิดการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทําไดขึ้นในโรงเรียนและทํากิจกรรมที่เป็นปใญหาที่พบมากในโรงเรียน 3  เรื่อง ไดแก 
เร่ืองอาหารสะอาดปลอดภัย สุขานาใช  และเด็กไทยฟในดี  รวมถึงกิจกรรมสุขภาพอื่น ๆ 

ตอมาในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคมไดมุงเนนที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนําใหสามารถคิด วิเคราะหแ ประเมินสถานการณแ
สุขภาพ  และวางแผนแกไขปใญหา  โดยใชกระบวนการวิจัยอยางงายในรูปแบบของโครงงานสุขภาพ จึงไดยกระดับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขึ้นสูระดับที่
สูงขึ้น คือโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 2) ดานการ
ดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา  3) ดานผลสําเร็จของการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของกับ ภาวะสุขภาพของนักเรียน โครงการแกไขปใญหาในโรง เรียน   
และงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมาตรฐานทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย 19 ตัวชี้วัด ที่เนนการวัดผลทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนและผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยมี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เมืองตากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
และศูนยแอนามัยที่ 9 จังหวัดตาก ใหคําแนะนํากับโรงเรียนในการพัฒนาไปสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร เพราะเห็นวา โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  
เป็นโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกรง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัยศึกษาและทํางานที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกัน
พัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพอยางสม่ําเสมอ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน แตการประเมินยังไมผานการรับรองในบางขอ 
จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนากิจกรรมสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อใหเป็นโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรประจําตําบล สามารถทําใหสุขภาพของนักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนเป็นชุมชนที่สุขภาพดี มีคุณภาพไดมาตรฐานตามแนวของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และศูนยแอนามัยที่ 9  จังหวัดตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก  เขต  1   

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต  1 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 173 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  
 การศึกษาเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  ทฤษฎี แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  1)  ความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  2)  ลักษณะของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 3. ขอบขายของพัฒนาเกณฑแประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพครอบคลุม 3 มาตรฐาน ของ  (กรมอนามัย 2558)  ดังนี้  
  1)  ดานการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   
  2)  ดานการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา  
     3)  ดานผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 19 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล                  

1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน  189  คน  ของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ในปีการศึกษา  
2559 รวมทั้งสิ้น 209  คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน 19 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 52 คนไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 72 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 แหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน  ครูผูสอน 4 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน  เจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแ
เนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนําอยูในระดับปานกลาง รองลงมา 
ดานการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง และดานงานผลสําเร็จของการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ไดแก 
 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ สถานศึกษาควรจัดสรางนวัตกรรมที่ 
สงเสริมอนามัยและสิ่งแวดลอมใหกบันักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะไดนํานวัตกรรมเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนแตอตนเองและผูอื่น (f=9) 
     การดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา คือ สถานศึกษาควรมีโครงงานสุขภาพของนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมทางสุขภาพอนามัยอยูเสมอ 
(f=8) 
 ผลสําเร็จของการดําเนินงาน คือ สถานศึกษาควรรณรงคแใหเด็กแปรงฟในหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ(f=9) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1โดยรวมอยูในระดับ
มาก เป็นเพราะวาผูบริหารโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคมไดทําใหโรงเรียนเป็นโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองอยูแลวอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้งชมรมเด็กไทย
ทําได/ชมรมสุขภาพอื่นๆ / ชุมนุมหรือแกนนํานักเรียนที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมสุขภาพอยางสม่ําเสมออยางนอย 6 เดือนขึ้นไปอยูทุกภาคเรียน ทําให
ประชาชนมีความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคมเป็นอยางมาก โรงเรียนมีระบบเฝู าระวังและชวยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเส่ียงเร่ืองยาเสพติดเพศและความรุนแรงเพื่อปูองกันและสอดสองดูแลนักเรียนที่มีความเส่ียงทางดานนี้โดยเฉพาะนักเรียนที่ไมไดอาศัยอยูกับพอ
แมโดยตรงทางโรงเรียนมีน้ําดื่มพอเพียงมีจุดบริการน้ําดื่ม 1 ที่/นักเรียน75 คนเป็นน้ําดื่มที่สะอาดสามารถบริโภคไดและสวมผานเกณฑแมาตรฐาน HAS ทุก
ขอ 16 ขอโดยรวมอยูในระดับปานกลางเนื่องจากยังมีบางมาตรฐานบางขอที่โรงเรียนยังอยูในชวงการดําเนินการอยู และในเรื่องของทางโภช นาการ
โรงเรียนไมจัดและจําหนายอาหารวางหรือขนมที่มีไขมันสูงและรสเค็มจัดเพราะไดจัดสรรอาหารที่ครบ 5 หมูใหเป็นอาหารกลางวัน และที่สําคัญคือ ไมมี
การสูบบุหรี่ในโรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัย (2550 : 4) เป็นแนวคิดที่กวางขวางครอบคลุม
ดานสุขภาพ อนามัยในทุกแงทุกมุมของชีวิต ทั้งในโรงเรียนและชุมชน นั่นคือ ความรวมมือกันผลักดันใหโรงเรียนใชศักยภาพทั้งหมดที่มี อยูเพื่อพัฒนา
สุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ใหสามารถ นํามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน ดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอ ง
และผูอื่น และตัดสินใจและควบคุมสภาวการณแและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพจะเห็นไดวาแนวคิดดังกลาวกอใหเกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย 
ระเบียบและโครงสรางการสงเสริมสุขภาพทุกเร่ืองที่โรงเรียนและชุมชน สามารถดําเนินการรวมกันการทํางานเป็นทีมโดยมีผูนําที่เขมแข็งทุก สวนรวมแสดง
ความคิดเห็นและตกลงกันในเปูาหมายตางๆภายใต การผสมผสาน ดังคํากลาวของ Dr. Uton Muchtar Rafei Regional Director, WHO/SEARO  
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ประเวศ วะสี (2540: 122) “สุขภาพและการศึกษา ความสัมพันธแที่แยกจากกันไมได คุณประโยชนแของการสงเสริมสุขภาพนักเรียนนั้น มิใชจะเป็นเพียง
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหดีขึ้นเทานั้น เพราะอนาคตของชุมชนเกิดจากผลของการกระทําในวันนี้ ฉะนั้น การเสริมสรางศักยภาพทางความรู 
และทักษะใหนักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยูที่ดีของตนเอง ครอบครัวและชุมชน จึงเป็นสิ่งสําคัญเบื้องตน การสงเสริมสุ ขภาพโดย
โรงเรียนเป็นนวัตกรรมประการหนึ่ง ที่จะตอบสนองความตองการทางดานสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ” สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สวิ๊ก  เสือไว ( 2557 : 82 ) เร่ือง การศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดชียงราย พบวาการที่จะทําให
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดนั้น ทุกฝุายตองมีสวนรวมกัน มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนมีการสรางบรรยากาศทางกายภาพและ
ความสัมพันธแมีความเอื้ออาทรตอกัน ซ่ึงตรงกับทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรแ สุรียแ ธรรมิกบวร(2545 : 149) ที่กลาววา การสง เสริมสุขภาพเป็น
บทบาทที่สําคัญของพยาบาลอีกบทบาทหนึ่ง การสงเสริมสุขภาพ ตองการองคแความรูในการนํามาออกแบบกิจกรรม หรือวางแผนใหบุคคล ชุมชนได
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสูการสงเสริมสุขภาพตนเอง ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรแ (Pender et al.,2002) เป็นทฤษฎีที่ไดรับการนํามาประยุกตแใช
มาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสงเสริมการออกกําลัง กาย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การจะเขาใจทฤษฎีใดสิ่งที่ควรเรียนรูเขาใจในเบื้องตนคือการรูจัก ผูพัฒนา
ทฤษฎีเพื่อเขาใจที่มาของแนวคิดทฤษฎี ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับคุณลักษณะของบุคคล และประสบการณแของบุคคล 

ขอเสนอแนะ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําดื่ม มีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีโครงการที่รองรับ

ปใญหาสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรวางแผนการนําโยบายเกี่ยวกับ คุณภาพของน้ําดื่ม มีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีโครงการที่
รองรับปใญหาสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 สถานศึกษาควรดําเนินการเกี่ยวกับ คุณภาพของน้ําดื่ม มีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีโครงการที่รองรับปใญหาสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 ครูควรดําเนินการเกี่ยวกับ คุณภาพของน้ําดื่ม มีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีโครงการที่รองรับปใญหาสุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําดื่ม มีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีโครงการที่รองรับปใญหา
สุขภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 ผูปกครองนักเรียนควรมีสวนรวมดําเนินการเกี่ยวกับ คุณภาพของน้ําดื่ม มีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีโครงการที่รองรับปใญหาสุขภาพของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนละออ   
กรรมการที่ปรึกษา  และ อาจารยแ  ดร.ศศิรดา  แพงไทย ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จน
การศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณผูอํานวยการ เจาหนาที่ฝุายสงเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละ
เวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการ และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังประจบทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยาง
มากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูวิจัยหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาเร่ือง การบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแของ

การศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการ
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ดานการดําเนินการตามแผนงาน อยูในระดับมาก และดานการวางแผนการดําเนินงาน อยูในระดับ
มาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรจัดใหมีการจัดทําหลักสูตรสหกรณแในโรงเรียน ควรจัดใหมีกลองเพื่อรับฟใงความคิดเห็นของสมาชิกและผูรับบริการ
เพื่อใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ควรจัดใหมีการจัดประชุมใหญประจําปีเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหแกสมาชิกทราบ และควรจัด ใหมีแตงตั้ง
คณะทํางานประกอบดวยคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกเพื่อรวมรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนา  
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานสหกรณแในโรงเรียน/โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  
 
Abstract 

The School Cooperative Management of PamaiUtit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2.                    
The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the school cooperative management of PamaiUtit 4 
School in Tak Primary Educational Service Area Office 2.  The population and data sources were the directors, the teachers in  
PamaiUtit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2. There were 70 people.  The questionnaires and interview 
forms were use in collecting data.  The data were analyzed by using Frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation ,and 
Content Analysis. 
 The research results were as follows; The total mean of school cooperative management of PamaiUtit 4 School in Tak 
Primary Educational Service Area Office 2 was in the high level of Mean.  The ranking of Mean in each items were the 
development aspect was in the highest level of Mean, the lower was evaluation and reporting aspect,  the operation and the 
management planning aspect. 
 The suggestions were as follows; The cooperative curriculum should be set in school. The school should set the 
feedback box for getting other opinion to improve and develop. The annual year meeting for cooperative members should be 
set. And The school should appoint the committee and the members represent for responsibility. 
 
Keywords : The School Cooperative Management 
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บทน า 
 สหกรณแเป็นองคแกรอิสระของกลุมบุคคล ซ่ึงรวมกันดวยความสมัครใจ  เพื่อสนองความตองการและมีจุดมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  เป็นการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจาของรวมกัน  บริหารงานและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตยโดยสมาชิกรวมกันออม รวมกัน
ลงทุน รวมกันผลิต รวมกันขาย ฯลฯ และแบงปในกําไรกันตามสัดสวนที่เป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่ชวยลดปใญหาความเหลื่อมล้ําใน
สังคม  รวมทั้งลดปใญหาความยากจนในชุมชนได ปใจจุบันระบบสหกรณแยังคงเป็นทางเลือกสําหรับการออมเงินของสมาชิก เพราะผลประโยชนแของสมาชิก 
คือ เปูาหมายหลักในการดําเนินกิจการของสหกรณแ รัฐบาลที่มี แนวคิดกาวหนาลวนพยายามพัฒนาระบบสหกรณแ ระบบกองทุนหมูบาน ระบบธนาคาร
ชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  เพราะเป็นแนวทางที่จะแกไขปใญหาความยากจนและพัฒนาประเทศไดดีกวาแนวทางทุนนิยม รวมทั้ ง
เสริมสรางความเขมแข็งในการรับมือกับดานมืด ของสิ่งที่เรียกวาโลกาภิวัตนแ และเป็นความหวังหนึ่งของสังคมที่จะสามารถรับมือกับนโยบายประชานิยม  
ที่สรางความออนแอของประชาชนใหกับภาคเศรษฐกิจ การรวมตัวกันเป็นสหกรณแตองเขมแข็งทั้งผลประกอบการทั้งจิตสํานึกในการรวมกลุ มเพื่อให
สามารถบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ (กรมสงเสริมสหกรณแ, 2550 : 10) 

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมสหกรณแ จึงไดกําหนดใหมีระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดกิจกรรมสหกรณแ
ในสถานศึกษาตามลําดับ เพื่อใหสถานศึกษา ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา  ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรมสหกรณแในสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548 กําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสหกรณแในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน โดยใหมี
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสหกรณแ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบันและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ซ่ึงกําหนดใหจัดหลักสูตรและมวลประสบการณแใหผูเรียนสมบูรณแ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู คุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข เป็นการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและมีประสบการณแตรง     
ระบบโรงเรียนจะมีระบบยอยหลายระบบ ประกอบดวย ระบบการบริหารทั่วไป ระบบ บริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ และระบบงานวิชาการ ซ่ึง
ระบบงานสหกรณแจะเป็นระบบยอยของงานวิชาการ  เป็นสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระ
เศรษฐศาสตรแและเมื่อลงสูการปฏิบัติกิจกรรมสหกรณแ จะเป็นระบบยอยของงานบริหารทั่วไป  ซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการทํางานรวมกัน โดยแต
ละคนที่มารวมกันตองชวยเหลือตนเอง โดยมีอุดมการณแที่เชื่อวาในการทํางานนั้นทุกคนตองชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จึงจะทําใหการ
ทํางานหรือการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จ (กรมตรวจบัญชี สหกรณแ, 2550 : 3 – 115)    

การบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 ประสบความสําเร็จเป็นไปตามเจตนารมณแ มีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับเทคนิคการ
บริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการที่จะมีวิธีการที่สามารถใหการดําเนินงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ จากการประชุมเจาหนาที่สหกรณแโรงเรียนปุา
ไมอุทิศ 4 สรุปวา การบริหารงานสหกรณแของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 ไมเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว เชน นักเรียนขาดความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณแ 
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอย นักเรียนไมคอยมีเวลามาปฏิบัติงานของสหกรณแ เพราะตองมีกิจกรรมอื่นๆ คอนขางมาก จึงไมใหความสํา คัญตอ
กิจกรรมสหกรณแเทาที่ควร การจัดทําบัญชีสหกรณแโรงเรียนยังไมเป็นระบบ การบริหารงานสหกรณแโรงเรียน จึงเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหเขาใจวา
รูปแบบการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียนเป็นไปอยางถูกตองหรือไม  มีปใญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร เพื่อนําผลการศึกษาที่พบไปวาง แผน
ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน ขอมูลสารสนเทศที่ไดจะเป็นประโยชนแตอการเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมสหกรณแโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป   

สภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานสหกรณแ ในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2  เพื่อใหการบริหารงานสหกรณแโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นสหกรณแที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารราชการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นงานคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  
      การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 โดยมีขอบเขตเนื้อหาตามขัน้ตอนในวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  มาประยุกตแกับการดําเนินงานการจัดกจิกรรมสหกรณแโรงเรียน มี 4 ขั้น ดังนี้  
  1.  การวางแผนการดําเนินงาน  
  2.  ดําเนินการตามแผนงาน   
  3.  การประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน    
      4.  การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน   
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาสภาพการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 67 คน (ไมรวมผูศึกษา) ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 70  คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลงขอมูล
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 3 คน และครูผูสอน จํานวน 7 คน ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะหแขอมูลโดย
การวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
               
ผลการวิจัย 

การบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ดานการดําเนินการตามแผนงาน อยูในระดับมาก และดานการวางแผนการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ ดานการวางแผนการดําเนินงาน คือ โรงเรียนควรจัดใหมีการจัดทําหลักสูตรสหกรณแในโรงเรียน ดานการดําเนินการตามแผนงาน 
คือ โรงเรียนควรจัดใหมีกลองเพื่อรับฟใงความคิดเห็นของสมาชิกและผูรับบริการ เพื่อใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดานการประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน คือ โรงเรียนควรจัดใหมีการจัดประชุมใหญประจําปีเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหแกสมาชิกทราบ และดานการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน คือ โรงเรียนควรจัดใหมีแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวยคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกเพื่อรวมรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนา  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารงานสหกรณแในโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมทุกดาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เป็นเพราะวา ดานการวางแผนการดําเนินงาน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน 
ดานการดําเนินการตามแผนงาน ครูผูสอนในโรงเรียนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกรวมกับนักเรียน ดานการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน มีการจัดทํา
เอกสารหลักฐานการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานชัดเจนถูกตองเป็นปใจจุบัน และดานการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน จัดใ หมี
ผูรับผิดชอบในการควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาและสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา คุมกลาง (2553 : หนา 68 -69) 
ศึกษาเร่ือง การดําเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนโดยใชกิจกรรมสหกรณแ โรงเรียนขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา ดานการจัดการใหบริการ ดานการใหบริการ ดานความรับผิดชอบ ผลการศึกษาคนควา พบวา ดานการจัดการ อยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
ดานการวางแผน ดานกระบวนการ ดานชองทางการการจัดการ ดานสงเสริมการขาย และรายยอยดานการจัดการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดั งนี้ 
การแจกคูปองสําหรับสะสมยอดซื้อเพื่อไดเงินเฉลี่ยคืนได การแบงสินคาออกเป็นกลุมเพื่อสะดวกแกการบริการ การจัดเรียงสินคาเป็นหมวดหมู  สะดุดตา 
เป็นระเบียบ สะอาดถูกสุขลักษณะ จัดแบงหนาที่/แบงงานกันทําในการจัดกิจกรรมสหกรณแ การจัดเรียงสินคาเป็นระเบียบ สะดวกแกการเลื อกซ้ือสินคา 
การอบรมใหความรูแกสมาชิก การจัดหาแหลงซ้ือสินคามาจําหนายสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรัชชา ลื้อยอด (2553 : 68-69)  เรื่อง การศึกษาปใญหา
และแนวทางแกไขปใญหาการบริหารงานสหกรณแรานคา ชุมชนในเขตตําบลเชียงเค่ียน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อธิบายวา ปใญหาในการบริหารงานของ
สหกรณแรานคาชุมชนในเขตตําบลเชียงเค่ียน ในภาพรวมทั้งหมด มีปใญหาอยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารงานการวางแผนจะมีปใญหามากที่สุ ด 
รองลงมาคือ ดานการตลาด และดานการเงินและบัญชี ตามลําดับ ดานการบริหารงานการวางแผน ในภาพรวมมีปใญหาอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา มีปใญหามากที่สุดเกี่ยวกับปใญหาการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี เชน การวางแผนดานการใชงบประมาณ การวางแผนดานการ
ควบคุมและติดตามงบประมาณ รองลงมาคือ ปใญหาการจัดการใหมีการติดตอ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน ไมมีการประชุมย อยทุกสัปดาหแ ไมมีการ
ติดตอสื่อสารที่หลากหลาย และปใญหาการวางแผนดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา เชน การอบรมบุคลากร การนําบุคลากรศึกษาดูงาน และสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ เบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ (2555 : 63-64) ไดทําการศึกษาเร่ือง การดําเนินกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนแมสลิด
หลวงวิทยา อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาสรุปไดวาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน ผลการวิเคราะหแ ความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของการดําเนินการกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียนรายขอ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน สภาพพื้นที่ตัวอาคาร
ของสหกรณแรานคามีความเหมาะสม ครูและนักเรียนสมัครใจเขารวมเป็นสมาชิกสหกรณแโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบในการบริหารงานกิจกรรมสหกรณแได
ชัดเจน มีผลกําไร เงินปในผล และเฉลี่ยคืนแกสมาชิกทุกปีการศึกษา สมาชิกมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

ดานการวางแผนการดําเนินงาน อยู ในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนมีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานไวครบถวน 
มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับสมาชิกในการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน และมีการแตงตั้งผู รับผิดชอบในการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรัชชา ลื้อยอด (2553 : 68-69) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปใญหาและ
แนวทางแกไขปใญหาการบริหารงานสหกรณแรานคา ชุมชนในเขตตําบลเชียงเค่ียน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปใญหาในการบริหารงานของสหกรณแรานคา
ชุมชนในเขตตําบลเชียงเค่ียน ในภาพรวมทั้งหมด มีปใญหาอยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารงานการวางแผนจะมีปใญหามากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ พบวา มีปใญหามากที่สุดเกี่ยวกับปใญหาการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี เชน การวางแผนดานการใชงบประมาณ การวางแผนดานการ
ควบคุมและติดตามงบประมาณ รองลงมาคือ ปใญหาการจัดการใหมีการติดตอ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน ไมมีการประชุมยอยทุกสัปดาหแ ไม มีการ
ติดตอสื่อสารที่หลากหลาย และปใญหาการวางแผนดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา เชน การอบรมบุคลากร การนําบุคลากรศึกษาดูงาน ตามลําดับ 
ดานการดําเนินการตามแผนงาน อยู ในระดับมาก เป็นเพราะวา ครูผูสอนในโรงเรียนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณแในโรงเรียนรวมกับนักเรียน มี
การแตงตั้งครูใหเป็นผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมและเป็นที่ปรึกษากรรมการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
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เป็นประจําอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิโชค ยิ่งยวด (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูระบบสหกรณแของ
โรงเรียนตนแบบสหกรณแ กรณีศึกษา โรงเรียนพรหมราษฎรแรังสรรคแ เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการ ศึกษาพบวา โรงเรียนพรหมราษฎรแ
รังสรรคแมีกระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การจัดทําแผนงานการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย การเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรม
สหกรณแรานคา กิจกรรมสหกรณแออมทรัพยแ กิจกรรมการผลิต กิจกรรมสหกรณแที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกสถานที่ และการประเมินผล โดยมีจุดแข็งคือ 
มีกิจกรรมหลายดานประกอบการใหความรู ความเขาใจระบบสหกรณแ และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง จุดออน คือ ขาดการเชื่อมโยงในเชิงบูรณาก าร
กิจกรรมสหกรณแตางๆ และนักเรียนยังไมเห็นความแตกตางของกิจกรรมสหกรณแกับกิจกรรมอื่น 

ดานการประเมินและรายงานผลการดํา เนิน งาน  อยู ในระดับ มาก  เป็นเพราะวา มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการเงินและอื่นๆ                  
ที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานชัดเจนถูกตองเป็นปใจจุบัน มีการเปิดโอกาสใหนักเรียนรวมเป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการจัดทํางบดุลการดําเนินงาน และมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อทราบและรับรองผลการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ (2555 : 63 -64) ไดทําการศึกษาเรื่อง การ
ดําเนินกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนแมสลิดหลวงวิทยา อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาสรุปไดวาความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน ผลการวิเคราะหแความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของการดําเนินการกิจกรรมสหกรณแในโ รงเรียน
รายขอ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน สภาพพื้นที่ตัวอาคารของสหกรณแรานคามีความเหมาะสม ครูและนักเรียนสมัครใจเขารวมเป็นสมาชิก
สหกรณแโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบในการบริหารงานกิจกรรมสหกรณแไดชัดเจน มีผลกําไร เงินปในผล และเฉลี่ยคืนแกสมาชิกทุกปีการศึกษา สม าชิกมี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสหกรณแในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

ดานการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนจัดใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุมกํากับติดตามและประเมินผล
การปรับปรุงพัฒนา มีการนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นของหัวหนาสถานศึกษามาสรุป และมีการนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะผลการดําเนินงานมา
จัดกระทําเป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงแกไข สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธาริกานตแ ธนัญชยะกุล (2555 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดการสหกรณแ
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา การจัดการสหกรณแการเกษตรในเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ในกลุมของสหกรณแ การเกษตรที่ผาน
เกณฑแมาตรฐาน มีการจัดการทรัพยากรทางการบริหารและการจัดการธุรกิจของสหกรณแที่หลากหลายและไดมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดการปใจจัยสนับสนุน
การดําเนินงานธุรกิจของสหกรณแไดดีกวาสหกรณแการเกษตรที่ไมผานเกณฑแมาตรฐานสหกรณแ  ผลการศึกษาปใญหาในการจัดการสหกรณแการเกษตรในเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี พบวา ปใญหาหลักของสหกรณแการเกษตร คือสมาชิกขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ขาดอุดมการณแสหกรณแ สหกรณแ
ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน สงเสริมการศึกษาดูงาน อบรมความรูตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาสหกรณแตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สกุณา อินอยู 
กรรมการที่ปรึกษา  และอาจารยแ ดรสุบัน พรเวียงประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ที่ได กรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควา
อิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่
เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการศึกษาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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บทคัดยํอ 

จากการศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 71 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับ
มากและดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรมีการประชุมชี้แจงการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการศึกษาแกบุคลากรและผูเกี่ยวของ
ควรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการกําหนดหนวยการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมการอนุรักษแและสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่นเศรษฐกิจ ควรสงเสริมใหบุคลากรนําความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในงานที่ไดรับมอบหมายโดยยึดหลักความมีเหตุผลและคุณธรรม 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 
  
Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the school management based on 
the philosophy of sufficiency economy of Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The 
participants and the data source of the research were 71 school administrators, teachers, and experts. The research instruments 
were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard 
deviation, and content analysis. 
The findings of the research indicated that; on the whole, the school management based on the philosophy of sufficiency 
economy of Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each 
side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that the highest mean score at the highest 
level seemed to be the personal development. Moreover, the inferior mean scores at the high level seemed to be the side of 
preparing learning activities, learning management, and school management respectively.  
In terms of recommendations of the school management based on the philosophy of sufficiency economy of Pamaiutid 4 School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that the meeting should be held to let the school 
administrators explain the reasons of applying the philosophy of sufficiency economy into the learning management to the 
officers in school and related persons. In addition, the philosophy of sufficiency economy should be integrated into defining the 
learning units in all learning content groups. The school administrators should promote and support the students attend 
conservation activities to continue way of life, culture, tradition, and economic local wisdom. Moreover, the school should give 
officers the opportunity to apply the philosophy of sufficiency economy to their assigned works based on rationality and virtue. 
 
Keywords : The School Management Based on the Philosophy of Sufficiency Economy 
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บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานภาครัฐมีหนาที่และบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาจึง ไดกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคแ และ

เปูาหมายในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูสถานศึกษา โดยมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดไดรวมกันประสานความรวมมือในการขับเคลื่ อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โดยการสรางความเขาใจในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู และลื่อการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาเครือขาย
ประชาสัมพันธแสรางความเขาใจ เพื่อนําสูการปฏิบัติ ใน การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรูและบริหารการศึกษาผานการประสานงาน
ความ รวมมือและเชื่อมโยงเครือขายที่มีฐานขอมูลดานเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด ความพอเพียงของสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 13 -14) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐาน                 
มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายทั่วประเทศ ตระหนักเห็น ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิด ปลูกฝใงการดําเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดกําหนดเป็นจุดเนนที่สําคัญ โดยกําหนดในกลยุทธแที่ 2 ปลูกฝใงคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกรอบ แนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดใชเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสูสถานศึกษา ซ่ึ งมี
ระบบ การกํากับติดตามการดําเนินงานระบุชัดเจนในคํารับรองการปฏิบัติราชการ อีกทั้งนวัตกรรมการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู โรงเรียน
มาตรฐาน สากล (World-Class standard School) ไดกําหนดสาระการเรียนรูโลกศึกษา (Global Education) คือ เรียนรูถิ่นฐาน สืบสานวิถีไทย มอง
ไกลศึกษาโลก สืบโชคชะตามนุษยแ ซ่ึงลวนแลวแตเป็นการประยุกตแหลักคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาผูเรียนทั้งสิ้น ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ นโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) เป็นการปฏิรูปใน 4 ประเด็นคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 11) 

โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาที่กําหนดจุดเนนดานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยยึดจุดมุงหมายหลักสู ตรแกนกลางของประเทศ แตปรับเนื้อหา กิจกรรม และ
คาบเวลาใหเหมาะสมกับทองถิ่นและผูเรียน  พัฒนาการฝึกทักษะภาษาไทยดานการอาน  เขียน  คิดวิเคราะหแและสื่อความหมาย  ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเป็นสําคัญ (Child  - Centered) โดยใชนวัตกรรมแหลงเรียนรูและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทองถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดประสบการณแเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคูคุณธรรม  การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางคุณคาและความ
เจริญงอกงามในชีวิตของนักเรียน ในดานจริยธรรม อนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทย  เสริมสรางในดานสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
สงเสริมสุขภาพนักเรียนใหมีความเหมาะสม พบวา ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ความรูและทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรของผูเรียนยังต่ํากวาเกณฑแโดยเฉพาะในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตรแ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเรียนรอยละ 95 เป็นชาวไทยภูเขาเผามง พูดภาษาไทยไมชัด อาชีพเกษตรกรบนภูเขาสูง 
ขาดความตระหนักและความรูจึงทําใหชีวิตไมปลอดภัยจากสารเคมีที่นํามาใชในการปูองกันศัตรูพืชผัก การดํารงชีวิตยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของ
บรรพบุรุษ เคารพและนับถือผี วิญญาณของบรรพบุรุษ ทําใหนักเรียนขาดเรียนไปรวมกิจกรรมเป็นประจํา (โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4,2559 : 34 – 36) ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาของ นลินี  มีผิว (2556 : 70) ที่ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคแ 
จังหวัดนครสวรรคแ พบวา ในภาพรวมสภาพการจัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก 3 ดานคือดานการพัฒนา บุคลากร
ทางการศึกษา ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ และระดับปานกลางคือ ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ มารศรี ศักดา (2557 : 98) ที่ศึกษาบทบาทการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 2 พบวามีการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมากทุก
ดาน รวมทั้งผลการศึกษาของวันโชค วารินิน (2558 :78) ที่ศึกษาสภาพปใญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรี ยน
ขนาดเล็กจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวามีปใญหาอยูในระดับมากทุกดาน 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 วามีความพรอมของการดําเนินงาน มีสภาพปใญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน และการนําทฤษฎีใหมสูการเรียนรู
วา ดําเนินการไดผลมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดทราบถึงระดับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน นําผลการศึกษาเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนแ ในการ
ปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ใหประสบความสําเร็จมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถขยายผลไปยังโรงเรียน และชุมชนอื่น ๆ ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาใชขอบเขตในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวนํามา
สรุปอุปนัยไดขอบเขตดานเนื้อหา 4 ดาน คือ 1.  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  2.  ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  3.  ดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และ 4.  ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดดําเนินการดังนี้  
การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหาร 2 คน ครูผูสอน 67 คน (ไมรวมผูศึกษา) 
ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 70 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหา
คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลงขอมูล ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 4 คน รวมจํานวน 7 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมา ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก และดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรมีการประชุมชี้แจงการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการศึกษาแกบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของควรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการกําหนดหนวยการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรสงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแและสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่นเศรษฐกิจ ควรสงเสริมใหบุคลากรนําความรูเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในงานที่ไดรับมอบหมายโดยยึดหลักความมีเหตุผลและคุณธรรม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก               
เขต 2 ภาพรวมทุกดานการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาผูบริหารประชุมชี้แจงการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการศึกษา
แกบุคลากรและผูเกี่ยวของซ่ึงมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการกําหนดหนวยการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูรวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแและสืบสานวิถีชีวติวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่นเศรษฐกิจและบุคลากรนําความรูเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในงานที่ไดรับมอบหมายโดยยึดหลักความมีเหตุผลและคุณธรรมสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวิทยแ สุพัฒนานนทแ 
(2556 :78 ) ศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาโรงเรียนวัดดานสําโรงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 สรุปไดดังนี้ 1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โรงเรียนวัดดานสําโรงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ภาพรวม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก คื อ            
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาและการใชหลักสูตร, ดานการจัดการเรียนการสอน, ดานการวัดผลและประเมินผลและ ดานการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับสถานศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของ มารศรี ศักดา (2557 :98 ) ศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 2 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 2 โดยเรียงตามลําดับ 
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ บริหารจัดการสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนา
บุคลากร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วริศรา เรียงเรียบ (2557 :72 ) ศึกษาเรื่องการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย พบวา การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ในดานบริหารจัดการสถานศึกษา ดานจัดการเรียนการสอน 
ดานการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษาและดานหลักสูตรและการผลลัพธแ/ความสําเร็จของสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดานไดในระดับมาก 
หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถอภปิรายผลไดดังนี้   

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ผูบริหารมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากที่สุด และมีจัดสรรงบประมาณและวัสดุเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวของอยางเพียงพออยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปุาไมอุทิ ศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความรูความสามารถในการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ มารศรี 
ศักดา (2557 :98) ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 2 พบวา ดานการ บริหารจัดการสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานโดยรวมอยู ในระดับ มาก เป็นเพราะวา มีคูมือการใชหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของให
ครูและผูเกี่ยวของใชเป็นแนวทางในการนําหลักสูตรไปใชอยูในระดับ มากที่สุด และมีการกําหนดเป็นนโยบายในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับ มาก ซ่ึงมีการจัดทําหนวยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของสาระเพิ่มเติมทุกระดับที่เปิดสอนอยูใน
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ระดับมากสอดคลองกับผลการวิจัยของ วริศรา เรียงเรียบ (2557 :72 ) ศึกษาเรื่องการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัยพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยรวมอยู ในระดับมาก เป็นเพราะวา เปิดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
หลากหลายตามความสามารถและความสนใจอยูในระดับมากที่สุดรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนจัดทําโครงงานตามกิจกรรมการเรียนรูอยาง
หลากหลายและสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมความมีระเบียบวินัยความ
สามัคคีและการอยูรวมกันอยางเป็นสุขของคนในสังคมสอดคลองกับผลการวิจัยของ นลินี มีผิว (2556 :70) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคแ จังหวัดนครสวรรคแ พบวา ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยสภาพการ
จัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก 
 ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด  เป็นเพราะวาบุคลากรในโรงเรียนสามารถเป็นแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตใหแกผูอื่นไดโดยยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดีและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีการสรางความ
ตระหนักใหบุคลากรเล็งเห็นประโยชนแของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความมีเหตุผลและคุณธรรม อยูในระดับมากที่สุดและมีการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องและเป็นระบบโดยสอดแทรกความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษ ฐกิจ
พอเพียงบุคลากรนําความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในงานที่ไดรับมอบหมายโดยยึดหลักความมีเหตุผลและคุณธรรมบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถเป็นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหแกผูอื่นไดโดยยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดีและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิทยแ สุพัฒนานนทแ (2556 :78) ศึกษาเร่ืองการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โรงเรียนวัดดาน
สําโรงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ มีขอคนพบสรุปไดดังนี้ 1. การขับเคลื่ อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โรงเรียนวัดดานสําโรงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ดานการพัฒนา
และการใชหลักสูตร การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ 
ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข อาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข กรรมการ
สอบและอาจารยแ ดร.สกุณา อินอยู กรรมการสอบ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณ
เป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 อาจารยแพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก รวมทั้งทานผูอํานวยการสถานศึกษา รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา คุณครูหัวหนาฝุายวิชาการและคุณครูผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปุา
ไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
ขอขอบคุณผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ทุกทานที่กรุณาสงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูลตอบแบบสอบถาม ผูศึกษารูสึกเป็นพระคุณและขอขอบคุณเป็นอยาง
ที่สุดไว ณ.ที่นี้ 

ทายที่สุด ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได โดยเฉพาะคุณบิดา-มารดาที่ใหกําเนิด คุณครู-อาจารยแที่
ประสิทธิประสาทวิทยาการทุกระดับ หวังวาการศึกษาอิสระฉบับนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 71 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหแเนื้อหา 
ผลการศึกษา พบวา  การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก และดานการเตรียม
ความพรอมอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือสถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช
หลักสูตร ควรสงเสริมใหครูที่มีประสบการณแการสอนและฝึกปฏิบัติเป็นผูถายทอดประสบการณแ ควรกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑแ ขั้นตอนการประเมิน
การใชหลักสูตรทวิศึกษาอยางชัดเจน และควรนําผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ รวมทั้งปใญหาตางๆ มาใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
 
ค าส าคัญ : การจัดการหลักสูตรทวิศึกษา/โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  
 
Abstract 

The dual education curriculum management of Pamai Utit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2.  
The research purposes were 1) to study the condition and the suggestion of The dual education curriculum management of 
Pamai Utit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2.  The populations and data sources were 71 people, there 
were directors, teachers, and experts in Pamai Utit 4 School.  The data were collected by using questionnaires and interview 
form.  The Frequencies, Percentage, Mean , Standard Deviation, and Content Analysis were used in analyzing data. 

The research results were as follows; 
The dual education curriculum management of Pamai Utit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2 

was in the high level of Mean.  The highest level of Mean was improvement and development aspect.  The lower was follow up 
and evaluation aspect, the curriculum management aspect and the readiness aspect were in the high level of Mean. 

The recommendation were as follows; The school should set the committee to manage the dual education curriculum 
, and the system of evaluation. Some experts who had more experience should explain to other teachers. The format of dual 
education, methods, and regulation  in evaluation should be set clearly. And The result or problem of operation should be 
reviewed for curriculum development. 
 
Keywords : The Dual Education Curriculum Management 
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บทน า   
นโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มกําลังคนดานวิชาชีพในการประกอบอาชีพ จึงเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู เพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตที่แทจริง มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไว  ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในทุกระดับเห็นผ ลคาดหวังที่ชัดเจน
ตลอดแนว ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อใหเป็นไปตามแนวทางการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นธุรกันดารตามแนวพระราชดําริ แ ละ
สอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ โดยมีเจตนารมณแและวัตถุประสงคแ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัย
ทํางานตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุมเปูาหมายผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาหลักสูตรอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือกสําหรับ
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคแจะเรียนควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมีการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2558 จนถึงปใจจุบันยางปีที่สอง  ผลการศึกษา
ขอมูลเบื้องตนพบวา ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด                      
ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนยังมีความรูและทักษะที่จําเป็น ตามหลักสูตรในระดับต่ํากวาเกณฑแโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไ ทย คณิต              
การงานอาชีพ ซ่ึงจากการวิเคราะหแปใจจัยภายนอกพบวา ผูเรียนรอยละ 95 เป็นชาวไทยภูเขาเผามง พูดภาษาไทยไมชัด อาชีพเกษตรกรบนภูเขาสูง ขาด
ความตระหนักและความรูจึงทําใหชีวิตไมปลอดภัยจากสารเคมีที่นํามาใชในการปูองกันศัตรูพืชผัก การดํารงชีวิตยังยึ ดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของ
บรรพบุรุษ เคารพและนับถือผี วิญญาณของบรรพบุรุษ ทําใหนักเรียนขาดเรียนไปรวมกิจกรรมเป็นประจําทั้งนี้ยังรวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่ไมเนนความสําคัญของผูเรียน และไมมีการศึกษาผูเรียนเป็นรายบุคคล (โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 : 34 – 36)  ปใญหาดังกลาวสอดคลองกับผล
การศึกษาของอรวรรณ รุงวิสัย (2552 : 129)  ที่ศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสอนของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1ที่เสนอแนะไววา  ครแูละบุคลากรในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มีการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีเอื้อตอการเรียนรู มีการสรางสัมพันธแที่ดีกับนักเรียนและครูดวยกัน  บรรยากาศในการเรียนเป็นแบบประชาธิปไตยที่
เนนผูเรียนเป็นสําคัญ  การใหแรงเสริมที่เหมาะสมจะชวยใหบรรยากาศที่ดีเกิดขึ้นในชั้นเรียนได เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงครูควรมีการเตรียมการสอนที่ดี และมีการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ รวมทั้งสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผู ปกครอง
และชุมชน เพื่อชวยกันพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และผลการศึกษาของอเทตยา  แกวศรีหา (2558 : 113) ที่ศึกษา
ปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 มีขอเสนอแนะวา ดานภาระงานครู โรงเรียนควรมีการมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ บุคลากรมี
ความพึงพอใจตอปริมาณงานอื่นที่ไดรับมอบหมายมีเวลาวางในการเตรียมการสอน จัดเตรียมอุปกรณแเพื่อพัฒนานักเรียนและภาระงานอื่นที่มอบหมายไม
ควรมีมากเกินไปซ่ึงอาจจะทําใหเกิดผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ทําใหครูไมมีเวลาในการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
 สภาพปใญหาขางตนแสดงใหเห็นวาหากตองการใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษาบรรลุผลตามนโยบาย  จําเป็นที่สถานศึกษาจะตองมี
กระบวนการในการบริหารหลักสูตรรวมทั้งครูผูสอนตองมีความตระหนักและเขาใจบริบทของหลักสูตร แตเนื่องจากหลักสูตรทวิศึกษาอยูในระยะเริ่มการ
นํามาใชในโรงเรียน จึงยังไมมีการวัดและประเมินผลแตอยางใด ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโร งเรียนปุาไม
อุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไดจะเป็นขอมูลพื้นฐานสําคัญในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนรูใหบรรลุผลตามนโยบายที่หนวยงานกําหนด รวมทั้งขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแสําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการสอนของครู ให
สงผลตอผูเรียนยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  ผูศึกษาใชการวิเคราะหแขอบเขตการศึกษาของนักการศึกษาที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร แลวนํามาสรุปอุปนัย ไดขอบเขตดาน
เนื้อหา 4 ดาน คือ  

1.  ดานการเตรียมความพรอม 
2.  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  
3.  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
4.  ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2           

ไดดําเนินการดังนี้  
การศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากร

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 67 คน ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 70 คน (ไมรวมผูศึกษา) วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 แหลงขอมูล ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผูสอนและครูที่รับผิดชอบหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 จํานวน 4 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 ตาม
เกณฑแท่ีกําหนดไว จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 

การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใน            
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  อยูในระดับมาก 
รองลงมาไดแก ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก 
สวนดานการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช
หลักสูตร ควรสงเสริมใหครูที่มีประสบการณแการสอนและฝึกปฏิบัติเป็นผูถายทอดประสบการณแ ควรกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑแ ขั้นตอนการประเมิน
การใชหลักสูตรทวิศึกษาอยางชัดเจน และควรนําผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ รวมทั้งปใญหาตางๆ มาใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมทุกดาน
ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา  การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาและไดมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงการบริหารการจัดการศึกษาดังกลาวเป็นไป
ตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                
ที่กําหนดเป็นจุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยยึดจุดมุงหมายหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ แตปรับเนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลาใหเหมาะสมกับทองถิ่นและผูเรียน  พัฒนาการฝึกทักษะภาษาไทยดานการอาน  เขียน  คิดวิ เคราะหแ
และสื่อความหมาย  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเป็นสําคัญ (Child  - Centered) โดยใช
นวัตกรรมแหลงเรียนรูและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดประสบการณแเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียน รูคูคุณธรรม                  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางคุณคาและความเจริญงอกงามในชีวิตของนักเรียน ในดานจริยธรรม  อนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไท ย   
เสริมสรางในดานสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี สงเสริมสุขภาพนักเรียนใหมีความเหมาะสม รวมทั้งสถานศึกษาไดกํากับนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ใชหลักสูตรหลังจากใชหลักสูตรไปแลวเป็นระยะๆอยูในระดับมาก และรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม จากภายนอกสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก 
ซ่ึงไดศึกษาขอมูลจากผลการบริหารจัดการหลักสูตรอยางละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ มงคลชัย คนชม ( 2551 : 70)  ที่ศึกษาเรื่องการบริหารหลักสูตรบูรณาการ ระดับชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรง
งาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  แลวพบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) ดานการเตรียมความ
พรอมของสถานศึกษา ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลจากผลการศึกษา โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติมาก รวมถึงผลการวิจัยของ เฉลิมรัฐ  วงษแวัฒนะ (2553 : 108) ที่ศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่เปิด
สอนชวงชั้นที่ 1-3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7  แลวพบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล และดานการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ยี หยวน  (2557 : 96)     
ที่ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ผลการศึกษาพบวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาทั้ง 4 ดาน คือดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการกําหนดแผนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากทุกดาน 
            หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้   

ดานการเตรียมความพรอม ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะวา สถานศึกษาไดทําความเขาใจกับคณะกรรมการการจัดการศึกษา
หลักสูตรทวิศึกษา ก มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใชหลักสูตรและมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในการ
จัดการศึกษารวมหลักสูตรทวิศึกษา รวมทั้งมีการประกันคุณภาพภายนอกโดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นฐาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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ยี หยวน (2557 : 96)  ที่พบวา การปฏิบัติดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะวา สถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหครูที่มีประสบการณแการ
สอนและฝึกปฏิบัติเป็นผูถายทอดประสบการณแและสงเสริมการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งสงเสริมการผลิตชิ้นงาน 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ เฉลิมรัฐ  วงษแวัฒนะ (2553 : 108)  ที่พบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนชวงชั้นที่ 
1-3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน ผลการศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา สถานศึกษามีการ
กําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑแ ขั้นตอนการประเมินการใชหลักสูตรทวิศึกษาอยางชัดเจน และจัดใหมีการนิเทศภายในอยางเป็นระบบและตอเนื่องรวมทั้ง
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรทวิศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของวิไลวรรณ  หมขวา (2553 : 103)  ที่พบวาการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ มีการนิเทศ
ติดตามการใชหลักสูตร ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเป็นระบบ สามารถดําเนินการไดดี อยูใน
ระดับมาก  

ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ผลการศึกษาอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา สถานศึกษาไดนําผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ รวมทั้ง
ปใญหาตางๆมาใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและประสานใหทุกฝุายมี
สวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาอยางเต็มกําลังสอดคลองกับผลการศึกษาของทวี  เพชรพยอม (2551 : 104)  ที่พบวา สภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรสถานศึกษา นําผลการ
ดําเนินงาน ปใญหา อยูในระดับมาก 

 การอภิปรายขอเสนอแนะ เร่ืองการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2  มีดังนี ้

ดานการเตรียมความพรอม มีขอเสนอแนะวาควรแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานการใชหลักสูตร  เป็นเพราะวาโรงเรียนยังขาดการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิ
ศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกโดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นฐาน  สอดคลองกับผลการศึกษาของอนุรักษแ  พนารักษแ (2551 : 143)  
ที่เสนอแนะดานการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไววา  ผูบริหารหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยแตงต้ังคณะกรรมการของโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบายและแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และควรมีการจัดทําโครงสรางการพัฒนาหลักสูตรและ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบายและแนวทางดําเนินงาน 

ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร มีขอเสนอแนะวา  ควรสงเสริมใหครูที่มีประสบการณแการสอนและฝึกปฏิบัติเป็นผูถายทอดประสบการณแ  
เป็นเพราะวาโรงเรียนยังขาดการสงเสริมใหมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายและสงเสริมการผลิตชิ้นงาน  สอดคลองกับ
ขอเสนอแนะของทวี  เพชรพะยอม ( 2551 : 104 ) ที่เสนอแนะการดําเนินงานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาวา ควรนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน กําหนดรูปแบบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาจัดทําโครงสรางของ
หลักสูตรสถานศึกษา จัดทําสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑแ ขั้นตอนการ
ประเมินการใชหลักสูตรทวิศึกษาอยางชัดเจน  เป็นเพราะวาจัดใหมีการนิเทศภายในอยางเป็นระบบและตอเนื่องรวมทั้งการจัดทํารายงานสรุป ผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรทวิศึกษา สอดคลองกับขอเสนอแนะของยี  หยวน  ( 2557 : 96)  ที่เสนอแนะการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินงานวา ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศภายในอยางเป็นระบบและตอเนื่อง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข อาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียงประ ธาน
กรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข กรรมการสอบและอาจารยแ ดร.สกุณา อินอยู กรรมการสอบ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและ
ใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 อาจารยแพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก  รวมทั้งทานผูอํานวยการสถานศึกษา  รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  คุณครูหัวหนาฝุายวิชาการและคุณครูผูรับผิดชอบหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  คณะครูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่กรุณาสงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูลตอบแบบสอบถาม ผูศึกษารูสึกเป็นพระคุณและ
ขอขอบคุณเป็นอยางที่สุดไว ณ ที่นี้ 
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ทายที่สุด  ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาอสิระครั้งนี้สําเร็จลงได  โดยเฉพาะคุณบิดา-มารดาที่ใหกาํเนิด  คุณครู-อาจารยแที่
ประสิทธิประสาทวิทยาการทุกระดับ  และสามีกับบุตรทั้งสองที่คอยสอบถามใหกําลังใจตลอดมา  หวังวาการศึกษาอิสระฉบับนี้คงจะเป็นประโยชนแ ตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

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

 
       ชุลีพร  เหวําโต1 

                                                                                                                           Chuleeporn Waoto 
 

บทคัดยํอ 
 จากการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา  
ขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา  ครูผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานกิจกรรมแนะแนว 
รองลงมา คือ ดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ และดานกิจกรรมนักเรียน ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ  มีการติดตอกับศิษยแเกาในรูปแบบตางๆ เชน ชมรมศิษยแเกา กลุมไลนแศิษยแเกา เป็นตน และเชิญศิษยแเกาที่ประสบ
ความสําเร็จในแตละอาชีพมาแนะแนวรุนนอง ควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของคณะครู นักเรียน และผูปกครองในการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน และ
ควรรายงานผลการดําเนินงานกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแแกผูที่เกี่ยวของทุกฝุาย เพื่อนาํผลการดําเนินงานไปวิเคราะหแ ปรับปรุง และพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ :  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
Abstract 

The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the learners development activities of 
secondary small size school in Tak under the Secondary Educational Service Area 38. The samples were 33 who were experts 
,directors, and teachers. The data were collected by questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by using 
Frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation, and Content Analysis. 
 The research results were as follows; The learners development activities of secondary small size school in Tak under 
the Secondary Educational Service Area 38 were in the high level of Mean. The guidance aspect was the highest level of Mean, 
the lower Mean was the social and commonwealth aspect, and the students activities aspect. 
The suggestions were; The school should set the alumni system. The school should support the parents participation.                     
The students should be support in doing activities. And The school should report the conclusion of school activities to all  
parts for analyzing , developing continuously. 
 
Keywords : The Learners Development Activities 
 
บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาไดนําไปใชเป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 ใชแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8–10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให “คนเป็น
ศูนยแกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ มียุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศที่สําคัญประการหนึ่ง คือ “ยุทธศาสตรแการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . 2554 : 3) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัด
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 

                                                           
1 ครูโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 mywanghin@hotmail.com 
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การเผชิญสถานการณแ และการประยุกตแความรูมาใชในการปูองกัน แกปใญหาและเรียนรูจากประสบการณแจริง ประกอบกับกับมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปใจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเป็นตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา  มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน ซ่ึงแนวทาง
ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะหแและคิดสรางสรรคแ มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางาน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนออกเป็น 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียนและกิจกรรมสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชนแ  ซ่ึงกิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหรูจักตนเอง  
รูรักสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปใญหากําหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิต ทั้งการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวย
ใหครูรูจักนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ใหความ
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณแ การเรียนรูเชิงพหุ
ปใญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดีซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการ
มีงานทํา สําหรับกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอยางเป็นกระบวนการดวยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปใญญา 
อารมณแ และสังคม มุงเสริมเจตคติคุณคาชีวิต ปลูกฝใงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สรางจิตสานึกในธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเป็นประโยชนแตอสังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สวนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนแ 
เป็นกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเป็นประโยชนแตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคแสังคม (ฆนัท ธาตุทอง. 2553. : 267) 
 จากความสําคัญดังกลาว กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมโดยมุงเนนใหเป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนเป็นผูปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง โดยเนนใหนักเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ผูเรียนเลือกเองตามความสามารถความ
สนใจและความถนัดอยางแทจริง เป็นกิจกรรมที่ผูเรียนเลือกเองตามความสามารถความสนใจและความถนัดอยางแทจริง เมื่อเป็นเชนนี้บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาและบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะในสวนของครูผูจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหสนองตอสภาพปใญหาความตองการของผูเรียน และความพรอมของสถานศึกษาใหไดมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็พบวาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบปใญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก ขาดบุคลากรเฉพาะดานในการจัดการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดสรรงบประมาณมีความลาชาและไมเพียงพอ ขาดแหลงเรียนรูที่เหมาะสม การประเมินผลไมสอดคลองตามสภาพจริง                 
ซ่ึงปใญหาที่เกิดจากสภาพการบริหารและการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดกลาวมานี้ สงผลให การดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน
ไมบรรลุวัตถุประสงคแ และเปูาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิผล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38) ดังเชนการศึกษาของ  
มิ่งขวัญ ดวงแข (2553 :ค) พบวา ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ วัสดุครุภัณฑแไมเพียงพอ สถานที่ไมเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ขาดแหลงเรียนรู และครู
ไดรับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถนอยและไมตอเนื่อง และดานประเมินผลและรายงาน 
 จากปใญหาและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาในฐานะครูผูมีหนาที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดแก กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ทั้งนี้เพื่อที่จะไดขอมูลอันเป็นประโยชนแตอผูบริหารและครูผูมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตแใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลแกผูเรียนอยาง
แทจริง รวมทั้งการปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
และในที่อื่น ๆ ตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเร่ือง การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 38 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  ทฤษฎี แนวคิด  และงานวจิัยที่เกีย่วของ  มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  สวนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 สวนที่ 3  ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38      
    สวนที่ 4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 สวนที่ 5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่ 6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ไดดําเนินการ ดังนี้                                               
 การศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2559 ประกอบดวย โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม  จํานวน  1 คน และโรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุง จํานวน 1 คน ครูผู
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2559 
ประกอบดวย โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จํานวน 16 คน(ไมรวมผูศึกษา) และโรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุง จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน ปีการศึกษา 2559 ประกอบดวย โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม และโรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุง 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว จํานวน 7 คนเครือ่งมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแ
เนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวม
อยูในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ กิจกรรมแนะแนว อยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และกิจกรรมนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ  
หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานกิจกรรมแนะแนว โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา การกําหนดกรอบกิจกรรมแนะแนวไวอยางเป็นระบบ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  และแผนงาน โครงการการจัดกิจกรรมแนะแนวกําหนดไวในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทาย  คือ การเชิญศิษยแเกาที่ประสบผลสําเร็จมาแนะแนวและการกําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ดานกิจกรรมนักเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การ
จัดใหลูกเสือ-เนตรนารีบําเพ็ญประโยชนแในชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดใหลูกเสือ-เนตรนารีรวมกิจกรรมในวันสําคัญของลูกเสอื 
อยูในระดับมาก การขออนุมัติการจัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษา และการวัดผลและประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจรงิ 
อยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของคณะครู นักเรียน ผูปกครองในการดําเนินงานกิจกรรมยุว
กาชาด อยูในระดับปานกลาง  

ดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก คือ การจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝใงลักษณะนิสัยของนักเรียนใหเป็นผูมีจิตสาธา รณะ อยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพื่อปลูกฝใงจิตอาสา) และการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก การจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแแกผูที่เกี่ยวของทุกฝุาย อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อาํเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา
เขต 38 ไดแก 

กิจกรรมแนะแนว คือ สถานศึกษาควรมีการติดตอกับศิษยแเกาในรูปแบบตางๆ เชน ชมรมศิษยแเกา กลุมไลนแศิษยแเกา เป็นตน และเชิญศิษยแเกาที่
ประสบความสําเร็จในแตละอาชีพมาแนะแนวรุนนอง 

กิจกรรมนักเรียน คือ สถานศึกษาควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของคณะครู นักเรียน และผูปกครองในการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ คือ สถานศึกษาควรรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ แกผูที่เกี่ยวของทุกฝุาย 
เพื่อนําผลการดําเนินงานไปวิเคราะหแ ปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อําเภอเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวม
อยูในระดับมาก เป็นเพราะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น มีความสําคัญและจําเป็นตองจัดใหมีในโรงเรียน เพื่อใหมีความสอดคลองและตอบสนองตอ
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนรูจักตนเอง ศักยภาพ ความสามารถ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สอนใหผูเรียนเห็น
คุณคาในตน เป็นผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ บําเพ็ญประโยชนแเพื่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข สวนเปูาหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณแที่หลากหลาย ทําใหเกิดความรู ความชํานาญ เห็นคุณคาของ
องคแความรูตางๆ ตลอดจนผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณแไปใชในการพัฒนาตนเอง ผูเรียนไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ คานิยมที่ดีในการดําเนิน
ชีวิต เป็นการฝึกทักษะชีวิต สวนพัฒนาการของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับตัวผูเรียนใหมาก
ที่สุด เพื่อตอบสนองตอพัฒนาการของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับฉัตรวลัย ทรงความเจริญ (2553 : ข-ค) ศึกษาสภาพและปใญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับมิ่งขวัญ ดวงแข (2553 : ค) ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรแธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทั้ง 4 กิจกรรม ไดแก 1)กิจกรรมแนะแนว 2) 
กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมนักเรียนดานการจัดการกิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ และ 4) กิจกรรมนักเรียนดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนแ ครูผูสอนมีความเห็นวา โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เสรี ใจเอื้อ (2551 : ง-จ) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร มีการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน คือ ดานกิจกรรมแนะแนว ดานกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี และดานความถนัดและความสนใจ อยูในระดับมาก   
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษา เร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา แนว
ทางการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดรับกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา การสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยวงจรคุณภาพในสถานศึกษา และแนวทางการสงเสริมงานแนะแนวใน
สถานศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุเนตร  ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.นลธวัช          
ยุทธวงศแ กรรมการที่ปรึกษา  และ อาจารยแ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา                
จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคํา แนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ผูอํานวยการโรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังหินกิตติ
วิทยาคมและโรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยาง
มากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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The Management of Boy Scout and Girl Guide Activity of  
Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
นัทธ๑หทัย เสมบาง1 

Nuthathai sembang 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2             
มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาการบริหารและขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
ครูผูสอน จํานวน 71 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ 
ดานการจัดบุคลากร ดานการวัดและประเมินผล ดานจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณแ และดานการวางแผน ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใหกับครูผูสอน ควรสนับสนุนใหครูผูสอนอบรมวุฒิทาง
ลูกเสือหรือสงเสริมใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพลูกเสือมากขึ้น ควรสรางความตระหนักและสงเสริมใหกับครูผูสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคแของ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ควรมีการประสานความรวมมือกับชุมชนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแและควรจัดเก็บขอมูลใหเป็นระบบ ระเบียบงายตอการ
นําไปใชประโยชนแ  
 
ค าส าคัญ  :  การบริหารกิจกรรมลูกเสอืเนตรนารี / โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the management of Boy 
Scout and Girl Guide Activity of Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants and the 
data source of the research were 71 experts, director, deputy directors, and teachers. The research instruments were 
questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard 
deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the management of Boy Scout and Girl Guide Activity of 
Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each side was 
considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, 
learning management, personnel management, measurement and evaluation, budget and office equipment, and planning 
respectively. 

In terms of recommendations of the management of Boy Scout and Girl Guide Activity of Pamaiutid 4 School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should focus on Scout and Girl Guide supervision and 
monitoring for teachers. In addition, the teachers should be supported in training courses of Boy Scout and Girl Guide for 
professional development. The school should concentrate on raising teachers' awareness to help the students achieve the 
objectives of Boy Scout and Girl Guide Activity. Moreover, the school should request for cooperation from the community to 
support materials and equipment. The school should systematically store data to be neat and orderly for getting ready to use it. 
 
Keywords  : The Management of Boy Scout and Girl Guide Activity 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดแนว
การจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญสูงสุด กระบวนการจั ดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและความถนัดของ
ผูเรียนคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณแและการประยุกตแความรูมาใชในการปูองกันแกปใญหา
และเรียนรูจากประสบการณแจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-2) 
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําเป็นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยมุงเนนใหเป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนเป็นผูปฏิบัติจริงดวยตัวเอง เนนใหนักเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และเป็นกิจกรรมที่ผูเรียนเลือกเองตามความสนใจและความถนัดอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับอเนก ปใ ทมพงศา 
(2551 : 91) กลาวไววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชวยสงเสริมการเรียนรูใหกวางขึ้น เพื่อพัฒนาผูเรียนดานบุคลิกภาพ อุปนิสัย คานิยม ปลูกฝใง  เจตคติที่พึง
ประสงคแแกนักเรียน มีความจําเป็นที่โรงเรียนตองจัดควบคูไปกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางทักษะ เจตคติ ความเขาใจตลอดจนคานิย มที่ดีงาม ใน
ปใจจุบันการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบปใญหา ดานการ
วางแผน ดานการจัดบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณแ และดานการวัดและประเมินผล เนื่องจากครูผู สอน
ใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมนอย ตลอดจนขาดความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรม ไมมีการเตรียมการ นอกจากนี้แลวการสอนกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีจะสอนโดยครูผูสอนหลายทานรวมกันจึงทําใหครูผูสอนอาจสอนแทนได ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มี
ผลการเรียนตางจากวิชาสามัญ นักเรียนจึงไมเห็นความสําคัญ สงผลกระทบใหการเรียนของนักเรียนไมบรรลุวัตถุประสงคแของโรงเรียนไดเต็มที่และโรงเรียน
ปุาไมอุทิศ 4 ไดจัดกิจกรรมนักเรียนในภาพรวม ไมมีทิศทางที่แนนอน ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ การจัดเป็นไปในลักษณะรูปแบบเดิม ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงคลายกันทุกปี ทําใหเกิดประโยชนแนอยตอนักเรียน 
 จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีที่ยั่งยืนใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนวางแผนและการสงเสริมใหมี
การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแสูงสุดตอการพัฒนาผูเรียนใหยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารและขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาไดสังเคราะหแเนื้อหา โดยมีกรอบเนื้อหา 5 ดาน ดังนี้ 
  1.  ดานการวางแผน 
  2.  ดานการจัดบุคลากร 
  3.  ดานการจัดการเรียนการสอน 
  4.  ดานการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณแ   
  5.  ดานการวัดและประเมินผล  
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2              
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 2 คน ครูผูสอนจํานวน 67 คน ของโรงเรียนปุาไม อุทิศ 4 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการ ศึกษาไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา 
 การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก           
เขต 2 แหลงขอมูลที่ใชในการสัมภาษณแครั้งนี้ ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผูอํานวยโรงเรียน จํานวน 2 คน 
ครูผูสอน จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection/selection) ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว  
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ผลการศึกษา 
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ดานการจัดบุคลากร อยูในระดับมาก ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ดานจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณแ อยูในระดับมาก และดานการ
วางแผน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะดานการวางแผน คือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใหกับครูผูสอน เพื่อนําผลการนิเทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดานการจัดบุคลากร คือ ควรสนับสนุนใหครูผูสอนอบรมวุฒิทางลูกเสือหรือสงเสริมใหมี
ความกาวหนาทางวิชาชีพลูกเสือมากขึ้น ดานการจัดการเรียนการสอน คือ ควรสรางความตระหนักและสงเสริมใหกับครูผูสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคแของการจัดกิจกรรมลูกเสือ ดานการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณแ คือ ควรมีการประสานความรวมมือกับชุมชนในการสนับสนุนวัส ดุ
อุปกรณแ ดานการวัดและประเมินผล คือ ควรจัดเก็บขอมูลใหเป็นระบบ ระเบียบงายตอการนําไปใชประโยชนแ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมทุกดานอยู
ในระดับมาก เป็นเพราะวาผูบริหารและครูผูสอนไดตระหนักถึงการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อมุงพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพื่อใหเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีไมกระทําตนเป็นปใญหาของสังคม และดํารงชีวิตอยางสุขสบาย จึงทําใหการบริหารกิจกรรมลู กเสือ
ภายในโรงเรียนมีการสภาพการดําเนินอยูในระดับมาก ซ่ึงการบริหารกิจกรรมดังกลาวเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ 
พ.ศ. 2551 ที่กลาววา การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีจุดประสงคแเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทางกาย สติปใญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเป็ นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบและชวยสรางสรรคแสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความกาวหนา ทําใหการกําหนดบทบาทและหนาที่ของครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
อยูในระดับมากอีกทั้งยังสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่สอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีความกาวหนาในวิชาชีพลูกเสื อ อยูในระดับมากโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมเขาคายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี อยูในระดับมากที่สุดการบริหารงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอตอการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี อยูในระดับมากรวมทั้งการวัดและการประเมินผลกิจกรรมตามสภาพจริงเครื่องมือวัดผลและประเมินผลมีความหลากหลายสอดคลองกับกิจกรรมตาม
หลักสูตร อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของปุณยนุช แสนสิงหแ (2552 : 77-78) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญตาม
ทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร พบวาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญทั้ง 5 ดาน คือ การ
วางแผน การจัดการองคแการ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน และการประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุรสิทธิ์ กาฬมาตยแ (2553 : 70-71) ที่ศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มุกดาหารพบวาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยภาพรวมและรายดานอยู ใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการองคแกรการวางแผนการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนและ
การกํากับติดตามและประเมินผล ตามลําดับและสอดคลองกับผลการศึกษาของภัทรชัย ธรรมคุณชัย (2555 : 82-83) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี พบวา สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรนํานโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซ่ึงเป็นสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนไดนําองคแความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณแของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีวุฒิ
ทางลูกเสือโดยใหครูผูสอนเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาและประยุกตแใชในการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้นไป สถานศึกษา
ควรดําเนินการเกี่ยวกับดานการวางแผนการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและ ควร
ติดตามดําเนินการตามที่กําหนดไว ในการวางแผน การนิเทศ รวมสรุปผลและใหผลยอนกลั บ เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบรรลุ
วัตถุประสงคแ ดานการจัดบุคลากรควรเชิญวิทยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและสนับสนุนใหครูผูสอนอบรม
วุฒิทางลูกเสือหรือสงเสริมใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพลูกเสือมากขึ้นเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพลูกเสือ ดานการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและครูควรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพแนวการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดานการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณแควรมีการประสานความรวมมือกับ
ชุมชนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณแ ดานการวัดและประเมินผลควรมีการจัดทําขอมูลการประเมินผลงานการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีประจําปีและควร
จัดเก็บขอมูลใหเป็นระบบ ระเบียบงายตอการนําไปใชประโยชนแ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเรื่องแนวทางการนิเทศการปฏิบัติงานของครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเรื่อง ความตองการจําเป็นดานวิทยากรพิเศษเพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
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 ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข อาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง ประธาน
กรรมการสอบ อาจารยแ ดร.สุรพงษแ แสงสีมุข กรรมการสอบ และอาจารยแ ดร.สกุณา อินอยู กรรมการสอบ ที่ไดก รุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จน
การศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 รองผูอํานวยการโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 และครูผูสอนโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้ ค งจะเป็น
ประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองนกัเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง 
โรงเรียนบ๎านศรีคีรีรักษ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Participation of Parents in Highland Education Management of Ban Srikhreereerak School  
under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 
ปิยธิดา  พิลึก1 สมชาย  อังสุโชติเมธี 

.Piyathida  Piluk 
 
บทคัดยํอ 

การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงโรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงโรงเรียน
บานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณ วุฒิ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จํานวน 127 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงโรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริม และ
พัฒนานักเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก ดานความสัมพันธแชุมชน อยูในระดับปานกลาง และดานการ
สนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดใหมีการใหความรูกับผูปกครองนักเรียนในการจัดสภาพแวดลอมในบานใหเป็นแหลงเรียนรู  ควรจัดตั้งกองทุนศิษยแเกา
เพื่อสนับสนุนโรงเรียน  ควรสนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนเขามาเป็นวิทยากรดานตางๆของโรงเรียนใหมากขึ้น  และควรแจงผลการเรียนแตละวิชาให
ผูปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะๆ 
 
ค าส าคัญ : การมีสวนรวม  การจัดการศึกษา  เขตพื้นที่สูง 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the participation of 
parents in highland education management of Ban Srikhreereerak School under Tak Primary Educational Service Area Office 1. 
The participants and the data source of the research were 127 experts, school administrators, teachers, school boards of basic 
schools, and parents of Prathomsuksa 1-6 students. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected 
data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the participation of parents in highland education 
management of Ban Srikhreereerak School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that the highest mean score at 
the high level seemed to be the side of the student support and development. Moreover, the inferior mean scores at the high 
level seemed to be the side of measurement and evaluation, and the inferior mean scores at the moderate level seemed to be 
the side of community relations, and resource promotion respectively.  

In terms of recommendations of the participation of parents in highland education management of Ban Srikhreereerak 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it can be said that parents should be suggested to build and manage 
the environment at home into the learning resource center. In addition, the alumni fund should be set up to support the school. 
The school should give parents more opportunities to become the lecturers or experts for sharing knowledge. The school should 
periodically release student school-records to parents. 
 
Keyword : The Participation of Parents in Highland Education Management 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) ซ่ึงถือวาเป็นกฎหมายแมบทในการบริหารจัด
การศึกษา ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไวอยางชัดเจนไวในหลายมาตรา  การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็น
มนุษยแที่สมบูรณแ ทั้งรางกาย จิตใจสติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางในมาตราที่ 
8  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเป็นไปอยางตอเนื่องมีความสุข  มาตรา 9 มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
มาตรา 39 ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณแ 
ความรู ความชํานาญ และภูมิปใญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนแทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา และมาตรา 58 ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยแสินและทรัพยากร
อื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเป็น  
 จากการวิเคราะหแสถานการณแจากปใจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ เพื่อใหตอบสนองตอพันธกิจ  
เปูาหมาย และตรงตามกลยุทธแของการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) และนโยบายตางๆ ของรัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษามากขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีนโยบายการจัดการศึกษาใหโรงเรียนไดดําเนินการ  มีการเปิดโอกาสทางดานเทคโนโลยี ทําใหนักเรียนสนใจศึกษา
ดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมากขึ้น  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก  ไดรับงบประมาณจากองคแการบริหารสวนตําบล  
ไดรับทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ยากจน มีวิทยากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ชุมชนใหความสําคัญโดยเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา แตเนื่องจากสภาพชุมชนเป็นชุมชนไทยภูเขาเผามง และอยูในพื้นที่สูง ซ่ึงอาจมีผลกับการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาของโรงเรียน (โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแประจําปี, 2559 : 4) 
 ดวยเหตุนี้เองผูศึกษาจึงมองเห็นความจําเป็นที่ตองศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบาน
ศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซ่ึงการศึกษานี้ สามารถนําไปปรับใชประโยชนแกับการพัฒนาและสงเสริมการศึกษาใน
โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และเพื่อเป็นแนวทางใหหนวยงานหรือองคแกรตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการ
สงเสริมการศึกษา นําไปพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในการจัดการศึกษาในแตละดาน 
  2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  

การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบ านศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูศึกษาไดสังเคราะหแโดยมีขอบขาย 4 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
 2. ดานการสนับสนุนทรัพยากร 
 3. ดานความสัมพันธแชุมชน 
 4. ดานการวัดผลและประเมินผล 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดดําเนินการดังนี้  

การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานกําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2559  จํานวน  127  คน 

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 4 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ  จํานวน 6 คน   ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(purposive  sampling/selection) รวมทั้งสิ้น จํานวน  14  คน 
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 เครื่องมือที่ใชรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้จํานวน  2  ฉบับ มีลักษณะดังนี้  
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรี คีรีรักษแ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซ่ึงมีเน้ือหาและรูปแบบ  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในประเด็น 
 
ผลการวิจัย 

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน อยูในระดับมาก 
รองลงมา ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก ดานความสัมพันธแชุมชน อยูในระดับปานกลาง และดานการสนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับปาน
กลาง ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะในแตละดาน 
 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน คือ  โรงเรียนควรจัดใหมีการใหความรูกับผูปกครองนักเรียนในการจัดสภาพแวดลอมในบานใหเป็นแหล ง
เรียนรู 
 ดานการสนับสนุนทรัพยากร คือ  โรงเรียนควรจัดตั้งกองทุนศิษยแเกาเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
 ดานความสัมพันธแชุมชน คือ  โรงเรียนควรสนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนเขามาเป็นวิทยากรดานตางๆ ของโรงเรียนใหมากขึ้น 
 ดานการวัดผลและประเมินผล คือ  โรงเรียนควรแจงผลการเรียนแตละวิชาใหผูปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะๆ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนมีการเชิญชวนผูปกครองนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึน้
ตลอดทั้งปี  การจัดกิจกรรมเหลานี้ทําใหผูปกครองนักเรียนเห็นความตระหนัก และจําเป็นที่จะตองรวมมือกับทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่ อชวยเหลือ และ
พัฒนาโรงเรียน นอกจากนั้นผูปกครองนักเรียนยังมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ อยูในระดับมาก  รวมทั้งการจัดหา
อุปกรณแการเรียนใหแกนักเรียน อยูในระดับมาก  และยังมีสวนรวมใหคําแนะนําเกี่ยวกับประเพณีพื้นบาน อยูในระดับมาก  รวมทั้งการเข ารวมประชุม
รับทราบผลการวัดและประเมินผลของนักเรียน อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาผูปกครองนักเรียนมีความคิดที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ในทุกๆดาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปาริฉัตร กลอมสกุล (2550 : 100) เรื่อง สภาพและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบานทายพิกุล (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสงเคราะหแ 68) พบวา สภาพการมีสวนรวมในสภาพจริงของผูปกครองในการจัด
การศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบานทายพิกุล (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสงเคราะหแ 68) อยูในระดับมาก  สอดคลองกับแนวคิดของอภิญญา เวชยชัย 
(2544 : 143 – 149 อางถึงใน สนัญญา  ทับคลาย, 2550 : 19-20) อธิบายวาบทบาทการมีสวนรวมในระดับปฏิบัติ ซ่ึงเป็นบทบาทความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับทางโรงเรียน โดยเร่ิมจากการที่พอแมจะเป็นฝุายเขาหาครู เพื่อถามคําถามแลกเปลี่ยนปใญหา ทัศนะตอการจัดการศึกษาใหแก
เด็ก รวมถึงปใญหาในการเรียนของเด็ก ตัวอยางของกิจกรรม เชน การจัดหาและใหความชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องทุน ทรัพยากร การบริจาคเพื่อ
วัตถุประสงคแบางอยางที่โรงเรียนกําหนดไว การเขามาสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาดานวิชาการใหแกเด็ก การรวมงานกิจกรรมประจําขอ งโรงเรียน 
หรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ การเขารวมเป็นอาสาสมัครในงานดานตางๆ การจัดกลุมกัลยาณมิตรในหมูผูปกครองกันเองเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกเด็ก หรือ
พอแม การเยี่ยมบานใหความชวยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ การเขารวมปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในแกเด็กนักเรียน การเขารวมงานดาน
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การศึกษาวิจัย การเขารวมการบริหารโครงการที่เป็นประโยชนแกับโรงเรียนเป็นตน   สอดคลองกับผลการวิจัยของ             
ฉัตรกลม   ใจชวย (2553 : 103) เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมท าราม สังกัด
เทศบาลนครระยอง พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดเทศบาลนคร
ระยอง ที่ดําเนินการศึกษา 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้   
 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา  ผูปกครองนักเรียนใหความสนใจ เอาใจใสเนื่องจากอยากสงบุตรหลานของ
ตนเขาในระบบโรงเรียน  เพื่อตองการไดศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนที่มีความพรอม และผูปกครองนักเรียนนั้นยังตองการสงเสริม และพัฒนานักเรียนทั้งใน
หองเรียน และนอกหองเรียนใหเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนและความตองการของผูปกครองนักเรียนเอง  สอดคลองกับ จุรีรัตนแ   แจนโกนดี (2556 : 
23-24) พบวาการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ซ่ึงเป็นการสนับสนุนชวยเหลือนักเรียนใหประสบความสําเร็จบรรลุตามความตองการ โดยการจัดกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น และที่นอกเหนือจากโรงเรียนจัดปกติในชั้นเรียนตามเปูาหมายของโรงเรียนและความตองการของผูปกครอง ตลอดจนเพิ่มเติมจากการเรียน
ปกติในชั้นโดย สงเสริมการนําภูมิปใญญาทองถิ่นหรือปราชนแชาวบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชิญวิทยากรภายนอกหรือนําภูมิปใ ญญา
ทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเสริมสรางองคแความรูและทักษะในการนําภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริหารโรงเรียน เชน การจัดทําหลั กสูตร
สถานศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเป็นกําลังของชาติ ใหเป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มี
การประสานงานและสรางความรวมมือกับภูมิปใญญาทองถิ่น 
 ดานการสนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง เป็นเพราะวา  ผูปกครองนักเรียนใหความสําคัญในเรื่องของการศึกษาของบุตรหลาน และ
อาจเล็งเห็นโรงเรียนยังมีปใญหาดานทรัพยากร ซึ่งอาจตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูปกครองและชุมชนในการชวยสนับสนุนทุนการศึกษาและรวมกัน
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บริจาคอุปกรณแตาง ๆ ทางการศึกษา  สอดคลองกับ เรณู  อันลือชัย (2556 : 39) พบวาการในการสนับสนุนโรงเรียนซ่ึงเป็นการดําเนินการใหผูปกครองมี
สวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียนดวยการดําเนินกิจกรรม เชน ชวยบริจาคสิ่งของ วัสดุเหลือใชใหโรงเรียน ชวยบริจาคทรัพยแสินใหกับโรงเรียน ให
ทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน ใหทุนอาหารกลางวันแกนักเรียนยากจน ชวยตกแตงอาคารสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม มีสวนรวมในการไปเยี่ยม บาน
นักเรียนที่ประสบปใญหาตางๆ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธแขาวสารตางๆ ของโรงเรียนและผูปกครองที่มีสวนชวยใหนักเรียนมารวมกิจกรรมของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 ความสัมพันธแชุมชน อยูในระดับปานกลาง เป็นเพราะวา ผูปกครองนักเรียนรวมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นแกโรงเรียน รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนานักเรียนระหวางครูกับผูปกครองนักเรียนและรวมเผยแพรผลงานและขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน สอดคลองกับ 
ทิพยแทิวา  วุฒิวัย (2551 : 5) ไดทําการศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนแวิทยา อําเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสัมพันธแกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง พบวา ผูปกครองสวนใหญใหความสําคัญในการมีสวนรวมในประเด็น
เกี่ยวกับการอานจดหมายแจงขาวของทางโรงเรียน และการสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมในงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น และแนะนําคนรูจักใหนํา
บุตรหลานเขามาเรียนที่โรงเรียน สวนประเด็นเสนอชื่อหรือแนะนําผูเชี่ยวชาญทางภูมิปใญญาทองถิ่นมาเป็นวิทยากรในโรงเรียนผูปกครองสวนใหญให
ความสําคัญนอยที่สุด 
 ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ปกครองนักเรียนเห็นวาการวัดผลและประเมินผลเป็นองคแประกอบสํา คัญในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่จําเป็นในการพิจารณาวานักเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและมาตรฐานการ
เรียนรู และผลการประเมินยังเป็นประโยชนแตอทุกฝุายในการรวมมือแกปใญหาและพัฒนานักเรียนใหดียิ่งขึ้น ผูปกครองนักเรียนจะรับรูไดจากการเขารวม
ประชุมรับทราบผลการวัดและประเมินผลของนักเรียน และการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโรงเรียนถึงสาเหตุและปใญหาของผลการเรียนของนักเรียน  
รวมทั้งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อสงเสริมแกไข และพัฒนานักเรียนทั้งทางดานการเรียนและความประพฤติ สอดคลองกับ ทิพยแทิวา  วุฒิวัย 
(2551 : 5) ไดทําการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนแวิทยา อําเภอลาดบัวหลวง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานการวัดผลและประเมินผลผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก พบวา ผูปกครองสวนใหญใหความสําคัญในประเด็นเกี่ยวกับการ
ติดตามผลการเรียนและแสดงความคิดเห็นในสมุดพกของนักเรียน และติดตอครูประจําชั้นเพื่อทราบขอมูลของนักเรียน สวนประเด็นการมอบหนังสื อ
เอกสารที่เป็นความรูแกโรงเรียนผูปกครองสวนใหญใหความสําคัญนอยที่สุด 
  
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.ชีวิน  ออนละออ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี  
และ ดร.มนตแนภัส  มโนการณแ  ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสร ะนี้เสร็จ
สมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีคีรีรักษแ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแ ตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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บทคัดยํอ 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนหนอง-เสือพิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา  ครูผูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 178 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนหนอง -เสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา รองลงมา คือ ดานการ
วัดผลและประเมินผล และดานการดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ ควรพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาโดยเนนปใญหาที่ทาทายความคิดของผูเรียน ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เกี่ยวของกับภูมิปใญญาทองถิ่นในการแกปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน และควรใหผูเรียนไดตรวจสอบตัวเองและปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 
เปิดโอกาสใหแกไขทําชิ้นงานของกลุมตนเองใหเกิดเป็นผลงานที่ดีที่สุด 

 
ค าส าคัญ :  การพัฒนากจิกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา / โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the development of 
learning activities based on STEM Education of Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 
The participants and the data source of the research were 178 school administrators, teachers, Prathomsuksa 4-6 and 
Mathayomsuksa 1-3 students, and experts. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were 
analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the development of learning activities based on STEM 
Education of Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high level. 
When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high 
level; that is, the patterns of STEM activities, measurement and evaluation, and the implementation of STEM activities 
respectively. 

In terms of recommendations of the development of learning activities based on STEM Education of 
Nongsuerphitthayakhom School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it can be said that the school should 
improve the patterns of STEM learning by emphasizing challenging questions to develop critical thinking in the students. In 
addition, the school should prepare learning activities based on local wisdom in solving problems in the community. Moreover, 
the students should be given the opportunity to check themselves and improve their tasks, including group works. 
 
Keywords : The Development of Learning Activities Based on STEM Education   
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บทน า 
 ปใจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยางมากชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลสะดวกขึ้น ผูเรียนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารจํานวนมากและสามารถสืบคนขอมูลไดดวยตนเองและสะดวกรวดเร็ว และไดขอมูลที่ทันสมัยดังนั้ นในการจัดการเรียนรูในปใจจุบัน 
ผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผูบอกความรูเป็นผูโคช เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะดานการเรียนรู
และนวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยความคิดสรางสรรคแและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปใญหา การสื่อสารและความรวมมือ ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบดวยทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานสื่อ  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตน 
(Partnershipfor21stCenturySkills; Bellanca, J.and Brandt, R. 2010 อางถึงใน วิจารณแ พานิช, 2555 : 17)  
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะดังกลาว แนวคิดหนึ่งที่ใชในการจัดการศึกษาคือสะเต็มศึกษา ) ซ่ึงเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความรูในศาสตรแตาง ๆ 4 สาขา ไดแก วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตรแในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึ กษามี
ความสําคัญตอผูเรียนคือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหแและสรางนวัตกรรมที่ใชความรูในวิชาวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแเทคโ นโลยีและ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผูเรียนเขาใจสาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแมากขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรู 
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธแระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรแตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนเห็นความสัมพันธแและ
คุณคาของสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริง (วิชัย วงษแใหญ, 2554 : 10) 
 สะเต็ม (STEM) เป็นคําที่ยอมาจากวิทยาศาสตรแ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม(Engineering) และคณิตศาสตรแ 
(Mathematics) สวนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูสอนจะสอน
แบบแยกเป็นรายวิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรแ และคณิตศาสตรแ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรูที่บูรณาการใน 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรแ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตรแ(Engineering) และคณิตศาสตรแ (Mathematics) ดังนั้นความหมายของสะเต็มศึกษาในปใจจุบันจะ
ครอบคลุมการเกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรแ การศึกษาและการแพทยแ (Capraro, Capraro, & Morgan. 2013; Gonzalez & Kuenzi. 2012; 
Zollman. 2011 อางถึงใน จํารัส อินทลาภาพรและคณะ, 2558 : 4) 
 สําหรับประเทศไทย เมื่อวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวาในหลักสูตรไดกําหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญโดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งสอดคลองกับสะเต็มศึกษาที่หมายถึงการจัดการเรียนรูบูรณาการในที่นี้สะเต็ม
ศึกษาหมายถึงการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบพหุวิทยาการใน3 สาระ ไดแก วิทยาศาสตรแ(Science) คณิตศาสตรแ (Mathematics) การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (Occupations and Technology) เนื่องจากไมมีสาระวิศวกรรม (Engineering) แตจะใชการสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
(Engineering design process) เขาไปใน 3 สาระดังกลาวจะเห็นไดวาแนวคิดสะเต็มศึกษาเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงแบงออกเป็น 
4 ประเภท ไดแก การบูรณาการแบบสอดแทรก(Infusion Integration) เป็นการบูรณาการโดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรูตางๆกับชีวิตจริง เพื่อใหมีลักษณะ
กลมกลืนเป็นหัวเร่ือง(theme) โดยผูสอนวิชาใดวิชาหนึ่งจะนําวิชาอื่นๆของสะเต็ม มาบูรณาการกับวิชาที่ตนเองสอน การบูรณาการแบบคูขนาน(Parallel 
Integration) เป็นการบูรณาการที่ผูสอนหลายคนจากวิชาตางๆ ของสะเต็ม (STEM) มาวางแผนการสอนรวมกันเพื่อรวมความคิดรวบยอดหลัก(main 
concept) และนํามาจัดทําเป็นหัวเร่ือง(theme) แนวคิด(concept) หรือปใญหา(problem) ผูสอนแตละคนจากแตละวิชาทําการสอนคูขนานและการบูร
ณาการแบบพหุวิทยาการ(Multidisciplinary Integration) เป็นการบูรณาการที่ผูสอนหลายคนจากวิชาตางๆ ของสะเต็มมาวางแผนการสอนรวมกันเพื่อ
สอนเกี่ยวกับหัวเร่ือง(theme) แนวคิด(concept) หรือปใญหา (problem) และกําหนดภาพรวมของโครงงานรวมกันใหออกมาเป็นชิ้นงานและการบูรณา
การแบบขามวิชา(Transdisciplinary Integration) เป็นการบูรณาการที่ผูสอนหลายคนจากวิชาตางๆ ของสะเต็ม (STEM) มาวางแผนการสอนรวมกันใน
องคแประกอบของหัวเร่ือง(theme) แนวคิด (concept) หรือปใญหา (problem) โดยกําหนดเป็นโครงงานและสอนรวมกันเป็นทีม (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, 2557 : 4) 
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีหลายประเภท แตละประเภทมีความหมายแตกตางกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 
ผูสอนเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากตองมีความรูพื้นฐานและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาชวยสงเสริมใหผูเรียน
รักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ และคณิตศาสตรแ ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดใน ใหผูเรียนเขาใจสาระและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแมากขึ้น สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกระตือรือรน และตระหนักถึงความหมายของการ
เรียนรูเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สงเสริมทักษะการแกปใญหา สงเสริมใหผูเรียนสนใจประกอบอาชีพดานสะ
เต็มมากขึ้น(Mehalik, Doppelt & Schunn, 2005 ; Rece Herboldsheimer, Paige Gordon. 2013 : 1-4; Meyrick. 2012; Klem & Connell. 2004 
อางถึงใน  จํารัส อินทลาภาพร และคณะ, 2558 : 64-65) 
 จากความสําคัญดังกลาว ในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา(จีราภร , 2557: ออนไลนแ) ผูสอนควรจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก 
จัดการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เป็นการจัดการเรียนรูที่กําหนดสถานการณแที่เป็นปใญหาและทาทายการคิดของผูเรียน 
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพื่อแกปใญหา ซ่ึงสงผลใหผูเรียนสามารถนาความรูที่ไดรับจากผูสอนไป
ประยุกตแใชในสถานการณแตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการใฝุเรียนรู หรือจัดการเรียนรูแบบโครงงานเป็น ฐาน (Project-
based learning) เป็นการจัดการเรียนรูที่เปิดโอกาสใหผูเรียนเลือกทําโครงงานที่ตนเองสนใจโดยรวมกันสํารวจ สังเกต และกําหนดเรื่องที่ตนเองสนใจ มี
การวางแผนในการทําโครงงานรวมกัน โดยศึกษาหาขอมูลความรูที่จําเป็น และลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดจนไดขอคนพบหรือองคแความรูใหมแลวเขียน
รายงาน และนําเสนอตอสาธารณชน และนําผลงานเละประสบการณแทั้งหมดมาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจาก
ประสบการณแที่ไดรับทั้งหมดหรือ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเป็นกลุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความรูความเขาใจของผูเรียน 
 บริบทของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม พบวาไดนําแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามาประยุกตแใชตามนโนบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในศตวรรษที่21ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
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ประกอบดวยความคิดสรางสรรคแและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปใญหาการสื่อสารและความรวมมือ ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะ
ดานสื่อ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ และเทคโนโลยีและใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม และจากรายงานการประเมินผลโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูกิจกรรมสะเต็มศึกษา                
ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม พบวาปใญหาและอุปสรรคแในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาซ่ึงเป็นเรื่ องใหมที่ผูสอน
จําเป็นที่จะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ถูกตอง เนื่องจากผูส อน ยังขาด
ประสบการณแในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา และไมมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูสําหรับผูสอนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียน-หนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1  มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 สวนที่  1  แนวคิดการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 สวนที่  2  ทฤษฎีการบริหารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
 สวนที่  3  ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสํานักงาน- 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
 สวนที่  4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 สวนที่  5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สวนที่  6  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1  ไดดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้                                               

การศึกษาศึกษาสภาพการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 16 คน (ไมรวมผูศึกษา) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 86 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 74 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 177 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก 
แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 
คน ครูผูสอน จํานวน 8 คน ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 3 คน และ ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 2 คน รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 15 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา 
ดานการวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก และดานการดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาอยูในระดับมาก ตามลําดับสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ดานรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูไวในกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูอยูในระดับมาก รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหคิดอยาง
อิสระและสรางสรรคแการประดิษฐแชิ้นงานโดยประยุกตแใชความรูวิทยาศาสตรแคณิตศาสตรแและเทคโนโลยีอยูในระดับมาก จัดกิจกรรมการ-เรียนรูบูรณาการ
สื่อเทคโนโลยีเขามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับ มาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกําหนด
สถานการณแที่เป็นปใญหาและทาทายการคิดอยูในระดับมาก 
 ดานการดําเนินกจิกรรมสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอย 3 ลาํดับแรก 
คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูและทํางานรวมกัน โดยเนนกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก รองลงมา กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลาย
บูรณาการตรงตามความสนใจของนักเรียนอยูในระดับมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหไดชวยกันคิดแนวทางการวางแผนกรอบการทํางานขั้นตอนการผลิตและ
ปใญหาที่อาจเกิดขึ้นอยูในระดับมาก ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นมกีารใชคําถามหรือปใญหาเกิดขึ้นจริงกระตุน
กระบวนการคิดของผูเรียนจากความสงสัย อยูในระดับมาก  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 203 
 

 ดานการวัดผลและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ วัด
และประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอยูในระดับมาก   รองลงมา วัดและประเมินผลจากการทดสอบโดยใช
แบบทดสอบอยูในระดับมาก วัดและประเมินผลความสามารถของผูเรียนจากการทํากิจกรรมตางๆหรือสถานการณแที่กําหนด อยูในระดับมาก  วัดและ
ประเมินผลโดยสอดคลองกับรายวิชาวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ และเทคโนโลยี อยูในระดับมาก  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ วัดและ
ประเมินผลความรูความสามารถของผูเรียนระหวางปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ไดแก  

ดานรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษาโดยเนนปใญหาที่ทาทายความคิดของผูเรียน (f=10) รองลงมา คือ สถานศึกษาควรสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมใน
ลักษณะของการบูรณาการเขาไปใน 3 สาระการเรียนรู (f=8) และสถานศึกษาควรปรับรูปแบบการบูรณาการการสรางชิ้นงานทางดานการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแและเทคโนโลยี (f=6) ตามลําดับ 
 ดานการดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปใญญาทองถิ่นในการแกปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน (f=12) รองลงมา คือ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและกันแกผูเรียน (f=9) และสถานศึกษาควรดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองใหนักเรียนมีอิสระ
ในดานการคิดภายใตขอบขายเนื้อหาที่เกี่ยวของ (f=6) ตามลําดับ 

ดานการวัดผลและประเมินผล ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ครูผูสอนควรใหผูเรียนไดตรวจสอบตัวเอง และปรับปรุง
ผลงานใหดีขึ้น เปิดโอกาสใหแกไขทําชิ้นงานของกลุมตนเองใหเกิดเป็นผลงานที่ดีที่สุด (f=9) รองลงมา คือ ครูผูสอนควรวัดและประเมินผลความรู
ความสามารถของผูเรียนในระหวางที่ผูเรียนกําลังปฏิบัติกิจกรรมหรือประดิษฐแชิ้นงาน (f=7) และครูผูสอนควรมีการแจงคะแนนผลการเรียน แจงคะแนน
ความกาวหนาของการเก็บคะแนนตลอดการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองเป็นระยะๆ (f=5) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภปิรายผล 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมากเป็นเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูไวในกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู ซ่ึงเป็นชวงที่นักเรียนไดเรียนรู จากการฝึกปฏิบัติโดยการนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากในชั้นเรียนมาประยุกตแใช ในสถานการณแจริง และได
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูและทํางานรวมกัน โดยเนนกระบวนการกลุมเนนผูเรียนไดใชทักษะที่จําเป็นในการสรางองคแความรูใหมๆดวยตนเอง 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดความเขาใจอยางแทจริงไมใชแคการทองจํา และในการจัดกิจกรรมมีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงด วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย ไดแก การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การสัมภาษณแ การแสดงผลงาน การบันทึกของผูเรียน การรายงานตนเอง การ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ การประเมินความสามารถ การใชแฟูมสะสมผลงาน และการทดสอบซ่ึงการประเมินความสามารถที่แทจริงของผูเรียนจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม สอดคลองกับผลการวิจัยของ จํารัส อินทลาภาพรและคณะ (2558 : 62–74) เรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม
ศึกษาสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูและการประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผูสอนควรปฏิบัติดังนี้ คือ 1) ศึกษาสาระสําคัญ
ของสาระวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ 2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาดวยตนเองกอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 3) จัดการเรียนรูที่เนนปใญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
4) จัดการเรียนรูแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเป็นกลุม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจของผูเรียน 6) วัดและประเมินผ ลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment)ซ่ึงแนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาดังกลาวเป็นการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง(Authentic learning) ทั้งยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นงนุช เอกตระกูล (2558 : 7) เร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ STEM เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปใญหาอยางสรางสรรคแ(CPS) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบSTEM Education สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการใน 4 กลุมสาระไดแกกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรแ(Science ),เทคโนโลยี(Technology ),
วิศวกรรมศาสตรแ(Engineering )และ คณิตศาสตรแ (Mathematics) มาผสมผสานกันอยางลงตัวเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21            
ที่เนนใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูของตนไปสูแนวทางในการแกปใญหาโดยมีกระบวนการคิดอยางเป็นระบบและ ยังสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด
ของ Lantz (2009 อางถึงใน นัสรินทรแ  บือซา, 2558 : 38 )เรื่อง ประโยชนแจากไดรับจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบวา การจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาทําใหผูเรียนสามารถที่จะกําหนดคําถามและปใญหา ออกแบบและคนควาเพื่อรวบรวมขอมูล ลงขอสรุป และสามารถประยุกตแใชกับ
สถานการณแใหมๆ ไดโดยใชทักษะความรูทางวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ และมีความสามารถในการคิดออกแบบอยางสรางสรรคแ ทําการทดลอง และ
ออกแบบซํ้าโดยการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสามารถนําไปใชในชีวิตจริง สงผลการพัฒนาความรูและเพิ่มความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการทํางาน คิดอยางมีเหตุและผล สามารถอธิบายธรรมชาติของเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะที่จําเป็น และสามารถนําความรูไปใชประยุกตแใช ได
อยางเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะ สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไวดานรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา คือ 
สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาโดยเนนปใญหาที่ทาทายความคิดของผูเรียน  ดานการดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
คือ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับภูมิปใญญาทองถิ่นในการแกปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน  และดานการวัดผลและ
ประเมินผล คือ ครูผูสอนควรใหผูเรียนไดตรวจสอบตัวเองและปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น เปิดโอกาสใหแกไขทําชิ้นงานของกลุมตนเองใหเกิดเป็นผลงานที่ดีที่สุด 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแดร.สุเนตร ทองคําพงษแ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารยแดร.นลธัวช ยุทธวงศแ  
กรรมการที่ปรึกษา  และ อาจารยแ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ประธานกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา                    
จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ทุกทานที่เสียสละเวลาในการ
ใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแ
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การบริหารแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนปุาไม๎อุทิศ 4 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Learning Resources Management of Pamaiutid 4 School  
under Tak Primary Educational Service Area Office 2. 

                                                                                                                                       
จุรีภรณ๑   น าศิริโยธิน1 

                                                                               JUREEPORN  NAMSIRIYOTHIN 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาเร่ือง การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแ

ของการศึกษาเพื่อศึกษาบริหารและขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาตาก 
เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา 
ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก  ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช อยูในระดับมาก และดานการดําเนินการใชแหลง
เรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ คือ ควรสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการใชแหลงเรียนรู ควรจัดใหครู
ผูรับผิดชอบไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู ควรใหครูผูรับผิดชอบรวมกันวางแผนนําผลการนิเทศติดตาม มา พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงเรียนรู และควรติดตามใหมีการประเมินผลอยางเป็นระบบและมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ :  การบริหารแหลงเรียนรู/โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the learning resources 
management of Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants and the data source of 
the research were 84 experts, school administrators, teachers, and school boards of basic schools. The research instruments were 
questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard 
deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the learning resources management of Pamaiutid 4 School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each side was considered that had 
arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, monitoring the learning 
resources utilization, planning of the learning resources management, the evaluation of the learning resources utilization, and the 
operation of the learning resources utilization respectively. 

In terms of recommendations of the learning resources management of Pamaiutid 4 School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should provide the technology for information system to plan 
the learning resources utilization. In addition, the school should give teachers the opportunity to train to create a registration of 
the learning resources. The teachers who are responsible for the learning resources management should also plan to develop 
the learning resources by using the results of monitoring. Moreover, the school should concentrate on monitoring and evaluation 
of the learning resources utilization systematically. 
 
Keywords : the learning resources management 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาในหมวด 4 มาตรา 24 ขอ 5 วาสถานศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 25 ที่กลาววารัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑแ หอศิลป สวนสัตวแ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรแ อุทยานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ศูนยแ
การกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในมาตรา 6 
การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่วามุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีปใญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 
 นอกจากนี้แลว รางกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ไดกลาวไวในวิสัยทัศนแการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแของแผน ฉบับที่ 11 ที่นอมนํา และประยุกตแใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยแกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนแของการพัฒนาในแผน  ฉบับที่ 12 ไดใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนแระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ ใหมีการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ เพื่อสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ ดวยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา 
โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม เพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธแ 2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต
กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธแจากตัวผูเรียน และ 4) ปฏิรูประบบ
การเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู
ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ออนไลนแ, 2559 : 15,18-19) 
 ในการกําหนดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความ
เหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ จึงจัดทําเป็นกรอบทิศทางของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2574 เพื่อใชเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ตามวิสัยทัศนแที่วา ใหความสําคัญกับการสราง
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษยแ และรองรับการศึกษา การ
เรียนรู และความทาทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุงหมาย ใหการศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหมีความเป็น
พลเมือง 4 (เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ และดํารงชีวิตในสังคมอยางเป็นสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2552 : 13-14) 
 แหลงเรียนรู เป็นแหลงขาวสารขอมูล  สารสนเทศ  แหลงความรูทางวิทยาการ และประสบการณแที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน ใฝุเรียน ใฝุรู 
แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง ตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่องจากแหลงตางๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  และเป็น
บุคคลแหงการเรียนรู แหลงเรียนรูจึงเป็นเง่ือนไขสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนจึงมีหนาที่ในการดําเนินการพัฒนา
ผูเรียน ซ่ึงนอกจากการพัฒนาครูผูสอนแลว การจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนถือเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่โรงเรียนจะตองใหความสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด ไดปฏิบัติอยางสรางสรรคแ อิสระ จนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองอยางหลากหลาย ตอเนื่อง สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และสนองความแตกตางระหวางบุคคล การบริหารจัดการแหลงเรียนรู ควร
ดําเนินการใหเหมาะสมกับวัย ความสนใจของผูเรียน สนองตอการเรียนรู ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสามารถเชื่อมโยงความรูเขากับเหตุการณแและสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตแใชในชีวิตประ จําวันได
อยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 25-27) 
 การปฏิรูปการเรียนรูไดใหความสําคัญในเรื่องของหลักสูตร ผูเรียน เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชน ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  
และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552 : 25-27) ซ่ึงในขอที่ 3 ไดกลาวถึงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม ซ่ึงจะเห็นไดวาแหลงเรียนรูก็เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท ใหสามารถเป็นแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่นๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จึงนํากรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษามากําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยใหสถานศึกษาจัดแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และแหลงเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 การสํารวจขอมูลของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ผานมาพบวา การนําแหลงเรียนรูเขา
มาใชในการจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา ยังมีปใญหาหลายดาน อาทิเชน ขาดระบบบริหารจัดการใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอ  ครูขาด
ความรูและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อใหมีคุณภาพ ผูเรียนขาดโอกาสในการใชแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงจําเป็นอ ยางยิ่งที่
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บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาจะตองรวมมือกันจัดหาและพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ (โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4, 
2559 : 38-39) 
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุ าไมอุทิศ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เนื่องจากแหลงเรียนรูเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 และยังสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดจัดทําเป็นกรอบทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2574  เพื่อใหนํามาเป็นแนวทาง
สําหรับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําขอมูลการศึกษาไปบริหารแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการบรหิารและขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมขีอบเขตเนื้อหาตามขอบขายการบริหารแหลงเรียนรู 4 ขั้นตอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : 3) 
ดังนี้  
  1.  การวางแผนการบรหิารแหลงเรียนรู 
  2.  การดําเนินการใชแหลงเรียนรู 
  3.  การตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู 
  4.  การประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การบริหารแหลงเรียนรู ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดดําเนินการ 
ดังนี้                                         

1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  3  คน  ครูผูสอน  จํานวน 67 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จํานวน 13 คน ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559  รวมทั้งสิ้น 83  คน 

2. ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1 คน  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน  ครูผูสอน จํานวน 4 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน
จํานวน 2 คน  ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา  2559  ไดมาโดยการเลือก แบบ
เจาะจง  (purposive selection) รวมทั้งสิ้น  จํานวน 8  คน 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 3.1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
      3.2 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interviews) เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมากําหนดประเด็นในการ
สัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา   ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1 วิเคราะหแสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากร ทั้งหมด 83 คน จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถี่และ
คารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง 
           4.2 วิเคราะหแระดับการปฏิบัติการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กา รศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน เสนอในรูปแบบตาราง แลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 121) 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.99) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก (  = 4.04) รองลงมา

ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 3.99) ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช อยูในระดับมาก ( = 3.98) และดาน

การดําเนินการใชแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 3.94) ตามลําดับ หากพิจารณาเป็นรายดานมีดังนี้ 
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  ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 

ลําดับแรก คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคแของการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูในระดับมาก  ( = 4.45) รองลงมามีการกําหนดนโยบายการใชแหลง

เรียนรูในโรงเรียน และชุมชน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( = 4.28) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารแหลงเรียนรู

อยางชัดเจนโรงเรียนปฏิบัติตามแผนหรือโครงการจัดแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 4.17) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการจัดทํา

ระบบขอมูล สารสนเทศในการวางแผนการใชแหลงเรียนรูอยางเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( = 3.24) 

 ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 

ลําดับแรก คือ มีการประชุมชี้แจงอบรมใหแกครูและนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคแและความสําคัญของการใชแหลงเรียนรู อยูใน ระดับมาก ( = 4.30) 

รองลงมามีการนําแหลงเรียนรูไปใชในการจัดทําแผนการเรียนรู และใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อยูในระดับมาก (  = 4.24) มีการ

พัฒนาแหลงเรียนรูใหเหมาะสมตอผูใช อยูในระดับมาก ( = 4.19) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนแหลง

เรียนรูของโรงเรียนอยางเป็นระบบ เป็นปใจจุบัน และมีครูผูรับผิดชอบอยางชัดเจนอยูในระดับปานกลาง  ( = 3.31) 

 ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับแรก คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคแในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจนอยูในระดับมาก (  = 4.45) รองลงมามีการ

กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( = 4.34) มีการนิเทศและติดตามการใชแหลงเรียนรูอยาง

ตอเนื่องอยูในระดับมาก ( = 4.22) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชแหลงเรียนรูมาพัฒนาและปรับปรุง

แหลงเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  ( = 3.46) 

 ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับแรก คือ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชอยางชัดเจนอยูในระดับมาก (  = 4.30) รองลงมา มีการ

กําหนดเกณฑแในการประเมินผลการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( = 4.19) มีการประเมินความพึงพอใจการใชบริการแหลงเรียนรู อยูใน

ระดับมาก ( = 4.16) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการนําแหลงเรียนรูไปใช 

อยางเป็นระบบ อยูในระดับปานกลาง  ( = 3.47)   

 ขอเสนอแนะ  คือ ควรสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการใชแหลงเรียนรู ควรจัดใหครู
ผูรับผิดชอบไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู ควรใหครูผูรับผิดชอบรวมกันวางแผนนํา ผลการนิเทศติดตาม มาพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงเรียนรู และควรติดตามใหมีการประเมินผลอยางเป็นระบบและมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง 
 
สรุปและอภปิรายผล 

การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ มาก           
เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดวัตถุประสงคแของการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีการการประชุมชี้แจงอบรมใหแ กครูและ
นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคแและความสําคัญของการใชแหลงเรียนรู มีการกําหนดวัตถุประสงคแในการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรูอยางชัดเจน 
และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชอยางชัดเจน สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของทัศนียแ อันติมานนทแ (2553 : 60-
69) เร่ือง การบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปุา จังหวัดพังงา พบวา สภาพการบริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองตะกั่วปุา จังหวัดพังงา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงเป็นอั นดับแรก คือ การ
สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การกํากับ ติดตามประเมินผลการใชแหลงเรียนรู การสํารวจ
แหลงเรียนรู อยูในระดับปานกลาง สวนอันดับสุดทาย คือ การจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎี และแนวคิด
ของวรจักร  ใจแกลว  (2554 : 58-63)   เร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด พบวา  สภาพการบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง             
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผนการบริหาร แหลงเรียนรู การ
ดําเนินการใชแหลงเรียนรู การตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู และการประเมินผล การนําแหลงเรียนรูไปใช  และยังสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด
ของปฐวี มณีวงศแ (2558 : 74-79) เร่ือง การบริหารแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร พบวา สภาพการบริหารแหลง
เรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผนการบริหารแหลง
เรียนรู การดําเนินการใชแหลงเรียนรู การตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู และการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ปใญหาที่สําคัญคือ ขาดการ
ประชุมวางโครงการเกี่ยวกับแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นขาดแคลนบุคลากรที่เป็นภูมิปใญญาทองถิ่น ขาดการนิเทศตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง และแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นบางแหงอยูหางไกล แนวทางแกปใญหาการบริหารแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทอ งถิ่น คือ 
ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศเป็นระบบทําการสํารวจแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นในชุมชนใหรอบดาน มีการดําเนินการใชแหลงเรียนรูแบบบูรณาการกับ
ชุมชน เชิญปราชญแทองถิ่นมาเป็นวิทยากรใหความรูนักเรียน และแตงต้ังกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการใชแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นโดยเฉพาะ  
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กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข อาจารยแที่ ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุบัน พรเวียง ประธาน
กรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยแ ดร. สุรพงษแ แสงสีมุข และอาจารยแ ดร.สกุณา อินอยู กรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจ
แกไขและใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไม๎อุทิศ 4  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The School Curriculum Administration of Pamai Utit 4 School  
in Tak Primary Educational Service Area Office 2. 

 
จินดา  กรกชจินดา1 

Jinda Korakodjinda 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2           

มีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 71 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแ
เนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก          
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับ
มาก รองลงมาดานการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธแ ใหคณะครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ควรมีการระดมคิด ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น กรรมการสถานศึกษาและคณะครู เพื่อกําหนดวิสัยทัศนแของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพชุมชน  ควรมีการ
สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนการใชหลักสูตร ควรมีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
 
ค าส าคัญ:  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 
 
Abstract 

The research purposes were 1) to study the condition and the suggestion of the school curriculum administration of 
Pamai Utit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2.  The populations and data sources were 71 people, there 
were administrator, teachers, and experts in Tak Primary Educational Service Area Office 2. 

The data were collected by using questionnaires and interview form.  The Frequencies, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, and Content Analysis were used in analyzing data. 

The research results were as follows; The school curriculum administration of Pamai Utit 4 School in Tak Primary 
Educational Service Area Office 2 was in the high level of Mean.  When the Mean were ranked respectively,the highest level of 
Mean was curriculum proceeding aspect.  The lower was evaluation and conclusion aspect.  The school curriculum setting 
aspect, the school preparation and curriculum development were in the high level of Mean.      

The recommendation were as follows; The school should set the meeting for parents to know about school curriculum 
development. The school should ask parents, community leader, and school committee to brainstorm for setting the school 
vision.  The school vision should congruence with the community situation. The school should support to follow the school 
curriculum plan. The school should set the internal supervision system. The school curriculum should be improved for more 
quality. 
 
Keywords : The School Curriculum Administration 
 

 

 

 

                                                           
1 ครูผูชวยโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 Email:Jinda011133@gmail.com 0960986090 
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บทน า 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองศึกษาและทําความเขาใจ หลักสูตร สถานศึกษาควรมีระบบในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมีการสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม และมีขั้นตอนที่ทําใหการใชหลั กสูตร
ประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) เร่ิมจากกําหนดเปูาหมายหรือ มาตรฐานของสถานศึกษา แลววางแผน (Plan) เพื่อนําไปสู
เปูาหมายที่กําหนด จากนั้นจึงดําเนินการตามแผน (Do) ในขณะที่ดําเนินการก็ทําการตรวจสอบ (Check) วาดําเนินการไปแลวนําไปสูเปูาหมายหรือไม
เพียงใด แลวนําผลการตรวจสอบมาใชแกไข ปรับปรุง (Action) แลววางแผนใหการดําเนินงานในขอตอไปดีขึ้น ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองทําใหเป็น
วงจรตลอดเวลา เนื่องจากสถานศึกษาแตละแหงมีบริบทตางกัน ความพรอมตางกันอีกทั้งมีความแตกตางกันในดานงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และ
บุคลากร รวมทั้ง ผูเรียนในสถานศึกษาแตละสถานศึกษาก็มาจากพื้นฐานครอบครัว ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตางกัน มีความรูความสามารถ  
ตลอดจนความตองการที่แตกตางกัน ดังนั้น การวางแผนในการบริหารจัดการ หลักสูตรจึงควรพิจารณาใหสอดคลองสัมพันธแกับปใจจัยตางๆ ดั งกลาวดวย 
นอกจากนั้นสถานศึกษา จะตองติดตาม ดูแล คุณภาพการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางเป็นระบบ ตอเนื่องและครบวงจร และนําผลจากการ
ติดตาม กํากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรู ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3) 
 โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา 
ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากนักเรียน
ยังมีความรูและทักษะที่จําเป็น ตามหลักสูตรในระดับต่ํากวาเกณฑแโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิต การงานอาชีพ ซ่ึงจากการวิเคราะหแ
ปใจจัยภายนอกพบวา ผูเรียนรอยละ 95 เป็นชาวไทยภูเขาเผามง พูดภาษาไทยไมชัด อาชีพเกษตรกรบนภูเขาสูง ขาดความตระหนักและความรูจึงทําให
ชีวิตไมปลอดภัยจากสารเคมีที่นํามาใชในการปูองกันศัตรูพืชผัก การดํารงชีวิตยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ เคารพและนับถื อผี 
วิญญาณของบรรพบุรุษ ทําใหนักเรียนขาดเรียนไปรวมกิจกรรมเป็นประจําทั้งนี้ยังรวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไมเนนความสําคัญของ
ผูเรียน และไมมีการศึกษาผูเรียนเป็นรายบุคคล (โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 : 34  – 36) ซ่ึงจากการศึกษาของทองทิพยแ  มนตรี (2558 : 68) ศึกษาเรื่องการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีขอเสนอแนะ จากการวิจัย พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการปรับปรุงพัฒนา อยูในลําดับต่ําสุ ด 
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให ครู ผูปกครอง 
นักเรียนและชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและคว าม
ตองการของสถานศึกษา และจากการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับมากที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรนําเอากลยุทธแดานการวางแผน ไปป รับใชใน
กระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทวี  เพชรพยอม (2551 : 104)  ศึกษาเรื่องสภาพและปใญหา
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาครูผูสอนใหมีความเขาใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา
ควรดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาประชาสัมพันธแดวยการประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใหเขาใจเรื่องหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความตองการของทองถิ่นเพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจดัการเรียนการสอนกําหนดรูปแบบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา
จัดทําโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรควรวางแผนสงเสริมการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวางแผนจัดสื่อการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย
อยูเสมอ ดานการดําเนินการใชหลักสูตรควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานคิดวิเคราะหแเขียนสื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจัด
ขาราชการครูเขาสอนตามสาขาวิชาเอก ดานการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลควรจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดทํา
แผนงานโครงการกํากับติดตามการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษาโดยกําหนดวัตถุประสงคแของการนิเทศอยางชัดเจน ดานการสรุปผลการดําเนินงานควรจัดทํา
สรุปงานดานการนิเทศกํากับติดตามผลประเมินผลจัดทําเอกสารหลักฐานการสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษารายงานผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและชุมชน ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตร
สถานศึกษานําผลการดําเนินงานปใญหาขอเสนอแนะมาเป็นขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 
 จากสภาพปใญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา หากตองการใหบรรลุผลตามนโยบาย จําเป็นที่สถานศึกษา
จะตองมีกระบวนการในการบริหารหลักสูตรรวมทั้งครูผูสอนตองมีความตระหนักและเขาใจบริบทของหลักสูตร ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษ าการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอมูลที่ไดจะเป็นขอมูลพื้นฐานสําคัญใน
การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแสําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ
สอนของครูใหสงผลตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ผูศึกษาใชการวิเคราะหแขอบเขตการศึกษาของนักการศึกษาที่ทําการศึกษาเกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร แลวนํามาสรุปอุปนัย ไดขอบเขตดานเนื้อหา 5 ดาน 
คือ 
 1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
 2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมนิผล และสรุปผลการดําเนินงาน 
 5. ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                  
ไดดําเนินการ ดังนี้                                               
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน และครูผูสอน จํานวน 67 
คน (ไมรวมผูศึกษา) ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 70 คน  
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 
คน และครูผูสอน จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว  
 การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลในการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษา ไดดําเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะหแสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากร ทั้งหมด 70 คน จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช 
ความถี่และคารอยละเสนอในรูปแบบตาราง 
 2. วิเคราะหแระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน  เสนอในรูปแบบตาราง แลวนําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก             
( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.06) 

รองลงมา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ( = 4.05) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา อยูใน

ระดับมาก ( = 4.04) ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.00) และดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูในระดับ

มาก ( = 3.99) ตามลําดับ หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 4.06) รองลงมา มี

การวางแผน เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณแและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในโรงเรียน  อยูในระดับมาก ( = 4.04) การกําหนดแผนจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการของโรงเรียน อยูในระดับมาก ( = 4.03) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การ

ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธแ ใหคณะครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 3.89)  

 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับแรก คือ นําสาระการเรียนรูแกนกลางและผลการเรียนรูที่คาดหวังมาจัดทําคําอธิบายรายวิชา อยูในระดับมาก ( = 4.11) รองลงมา กําหนด

วิสัยทัศนแ ภารกิจ เปูาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคแในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.10) นํามาตรฐานการเรียนรูและ

สาระการเรียนรูแตละชั้น จัดทําคําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 4.10) จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลเกณฑแการจบ

หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.10) กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาในแตละชั้น อยูในระดับมาก ( = 4.09) กําหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงคแของผูเรียน อยูในระดับมาก ( = 4.09) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การระดมคิด ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น กรรมการ

สถานศึกษาและคณะครู เพื่อกําหนดวิสัยทัศนแของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพชุมชน อยูในระดับมาก ( = 3.90) 

 ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สงเสริมใหครูนําสภาพปใญหาตางๆ บูรณาการเขาสูการเรียนรูในหองเรียน อยูในระดับมาก ( = 4.16) ผูบริหารใหมีการ

รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนตอผูปกครอง อยูในระดับมาก ( = 4.16) รองลงมา สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูใน
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ระดับมาก ( = 4.14) สงเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( = 4.14)  สงเสริมใหครูนําความรูที่เป็นประสบการณแในตัวครูมาใชใน

การจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ( = 4.13)  สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( = 4.13)  ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ย

ลําดับสุดทายคือ สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนการใชหลักสูตร อยูในระดับมาก ( = 3.91) 

 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษานําผลการนิเทศมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.16) รองลงมา 

กําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑแ ขั้ น ตอนการประ เมินกา ร ใชห ลั ก สูต รอย า งชัด เ จน  อยู ใ นระดับมาก  ( = 4.14) สถานศึกษา รวบรวม

วิเคราะหแ สรุปผลการนิเทศเพื่อแกไข พัฒนาการทํางานของบุคลากร อยูในระดับมาก ( = 4.14) สถานศึกษานิเทศตามแผนอยางเป็นระบบ อยูในระดับ

มาก ( = 4.14) สถานศึกษามีการรายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก ( = 4.13) ตามลําดับ และขอ

ที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือสถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 3.93) 

 ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยรวมอยู ในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน  อยูในระดับมาก ( = 4.16) รองลงมา 

สถานศึกษานําผลการประเมิน ปใญหา ขอเสนอแนะมาเป็นขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 3.97) จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดวิสัยทัศนแ ภารกิจ และเปูาหมายรวมทั้งยุทธศาสตรแการพัฒนาในปีการศึกษาตอไป อยูในระดับมาก ( = 3.96) 

ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ สถานศึกษามีการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( = 3.94) 

 ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธแ ใหคณะครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา ควรมีการระดมคิด ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น กรรมการสถานศึกษาและคณะครู เพื่อกําหนดวิสัยทัศนแของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพชุมชน 
ควรมีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนการใชหลักสูตร ควรมีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา 
  
สรุปและอภปิรายผล 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก เป็นเพราะวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรู มีการนําสาระการเรียนรูแกนกลางและผลการ
เรียนรูที่คาดหวังมาจัดทําคําอธิบายรายวิชา มีการสงเสริมใหครูนําสภาพปใญหาตางๆ บูรณาการเขาสูการเรียนรูในหองเรียน และสถานศึก ษานําผลการ
นิเทศมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรสถานศึกษาดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของโอภาส  
ประภาสโนบล (2557 : 132) ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี และสิงหแบุรี ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 5 ขั้น ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียง
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึ กษา
ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา และดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามลําดับ ยี  หยวน (2557 : 96) การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 ผลการศึกษาพบวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สรุป โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับ 
มากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร สถานศึกษา ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการกําหนดแผนการ บริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการดําเนินการใช หลักสูตร
สถานศึกษา ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา และดานการจัดทําสาระของ หลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของวรรณประ
กรณแ จุมพลนอย (2559 : 27) อธิบายวาวัฎจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) หมายถึงระบบการบริหารที่มีคุณภาพเป็นที่รูจักแพรหลายระบบหนึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) การนาผลการประเมินยอนกลับไปปรับปรุง
แกไขการทางาน (Act) การใชวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งตองดาเนินการอยางมีวินัยใหครบวงจรหมุนเวียนไปไมมีหยุดหยอนซ่ึงแนวคิดวัฏจักรคุณภาพนี้ 
วอลแทเตอรแชิวฮารแทเป็นผูพัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปีค.ศ.1939 และเอดวารแดเดมมิ่ง(Deming) เป็นผูนํามาเผยแพรในประเทศญี่ปุุนในปีค.ศ. 1950 จนเป็นที่
รูจักกันอยางแพรหลายทําใหเรียกวัฏจักรนี้อีกชื่อหนึ่งวา “วัฏจักรเดมมิ่ง (Deming cycle)” นอกจากนี้โนริอะคิคุเมกลาววาจุดมุงหมายที่แทจริงของวัฏ
จักรคุณภาพของเดมมิ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้นไมใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธแที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑแมาตรฐานใหกลับมาอยูใน
เกณฑแท่ีตองการเทานั้นแตเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงดวยการปูองกันมิใหเกิดผลเสียซํ้าซอนเร้ือรังพรอมกับการยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นในแตละรอบของ 
PDCA อยางตอเนื่องเป็นระบบและมีการวางแผน PDCA มิใชเป็นแควงแหวนที่แบนราบหากแตเป็นขดลวดที่มวนไตสูงขึ้นไปเรื่อยๆสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของทองทิพยแ  มนตรี (2558 : 61)ศึกษาเรื่องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ผลการศึกษาพบวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาสูงสุดดานการวางแผน(plan) รองลงมาไดแก ดานการกํากับติดตาม (Check) และดานการปฏิบัติตามแผน (Do) และมีการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานการปรับปรุงพัฒนา(Action) อยูในระดับปานกลางผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การบริหาร
หลักสูตรควรประกอบดวยกระบวนการ 4 ดาน คือ 1. ดานการเตรียมความพรอม 2. ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร 3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
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ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 4. ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ที่กําหนดไว 4 ดาน
เชนกัน ขอเสนอแนะ 1. จากการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการปรับปรุงพัฒนา อยูในลําดับต่ําสุด โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของสถานศึกษา 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนํา ไปสูการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของสถานศึกษา 2.จากการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับมากที่สุด ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาควรนําเอากลยุทธแดานการวางแผน ไปปรับใชในกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข อาจารยแที่ปรึกษา ดร.สุบัน  พ รเวียง ประธานกรรมการ
สอบการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข กรรมการสอบ และอาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู กรรมการสอบ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขแ ละให
คําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ  ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผู สอนของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไม๎อุทิศ 4 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Teachers Performance Development of PamaiUtit 4 School  
in Tak Primary Educational Service Area Office 2. 

                                                                                                                                       
ดารุณี  มานะตา1 

                                                                                                    DARUNEE  MANATA 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี

วัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ครูผูสอน จํานวน 71 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ ค าเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา  สภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรคแอยูในระดับมาก 
รองลงมา ดานรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคแในการพัฒนาชุมชนอยูในระดับมาก ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมออยูในระดับ
มาก  ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาอยูในระดับมาก  ดานปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกผูเรียนอยูในระดับมาก  ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพอยูในระดับมาก ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนอยูในระดับมาก ดานสรางโอก าสใหผูเรียนได
เรียนรูในทุกสถานการณแอยูในระดับมาก  ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมออยูในระดับมาก ดานรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบอยูในระดับมาก ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริงอยูในระดับปานกลาง และดานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหแ คิดสังเคราะหแโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนอยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ คือ ในการเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทุกครั้งควรใหครูจัดทํารายงานเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อขยายตอ
ความรูที่ไดรับ ควรใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนรับประสบการณแตรงมากกวาการเรียนจากตําราเพียงอยาง
เดียว  ตามบริบทของเนื้อหาวิชาที่เรียน ควรใหครูใชกิจกรรมการสอนซอมเสริมแบบหลากหลาย  เชน การสอนแบบตัวตอตัว  การสอนแบบแบงกลุมให
นักเรียนที่เกงรวมอยูกับนักเรียนที่มีขอบกพรอง การสอนแบบพี่สอนนอง หรือการสอนแบบศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตางๆ ควรใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู  โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนรับประสบการณแตรงมากกวาการเรียนจากตําราเพียงอยางเดียว  ตามบริบทของเนื้อหาวิชาที่
เรียน ในการเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ทุกครั้งควรใหครูจัดทํารายงานเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อขยายตอความรูที่ไดรับ ใหผูเรียนรูจัก
คิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน คือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็นหลัก เชน ผูสอนเป็นผูบอกความรู  ผูเรียน
ปฏิบัติงานตามแบบ หรือทําตามตัวอยาง ควรใหครูมีการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเป็นรายบุคคล ควรใหครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ เชน การแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชวาจาสุภาพ การมีความประพฤติเรียบรอย การมีความเมตตา
กรุณาตอผูเรียน ควรใหครูทุกคนเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้น มีความรักความสามัคคี โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ ทํางานเป็นทีม              
ตามความรูความสามารถและความถนัด 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาการปฏิบัติงานของครู/โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4   
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Abstract 
The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the teachers performance development of 

PamaiUtit 4 School in Tak Primary Educational Service Area Office 2.  There were 71 people who were the population and 
samples. There were experts ,directors, assistant directors, and teachers.  The data were collected by questionnaires and 
interview forms. The data were analyzed by using Frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation ,and Content Analysis. 

The research results were as follows; The teachers performance development of PamaiUtit 4 School in Tak Primary 
Educational Service Area Office 2 was in the high level of Mean. The cooperative in community development aspect was the 
highest level of Mean, the lower Mean was the teaching aid development aspect , the searching and using information aspect, 
the decision aspect, giving opportunity for children aspect, academic activities aspect,  reporting aspect were in the high level of 
Mean.  The lesson plan improvement, instruction activity for supporting the students about analytic thinking or synthesis thinking 
were in the medium level of Mean. 

The suggestions were ; The teachers should report the knowledge after seminar or meeting for transfer to other 
teachers. The teachers should do the lesson plan especially the lesson from their experiences not only in the textbook.                 
The students should be got the remedial teaching such as one by one teaching, small group teaching, or learning from various 
teaching aid.  The teachers should focus on content in class and real experience. The school should set the learner quality 
development system for individual student. The teachers should show the good habit or behavior for students such as polite 
speech, polite dressing. The teachers should join school activities, work in team and set the duty of every member for school 
success. 
 
Keywords : The Teachers Performance Development 
 
บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 - 2561) ไดกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษา และเรียนรูที่ตองปฏิรูปอยางเรงดวน                
ในประเด็นหลักที่ 2 คือ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมที่เป็นผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เป็นวิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดเป็นกลยุทธแที่ 
4 พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาทั้งระบบ โดยกําหนดเปูาหมายความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 85 ของครูที่ได รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู             
ไดอยางมีคุณภาพ ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน หรือเกณฑแที่กําหนด โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคั ญ เชน 
จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล พัฒนาครูดี ครูเกง Master Teacher พัฒนาครูดวยระบบ e-Training เป็นตน และเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การปฏิรูปการศึกษาไมมีวันสําเร็จ ถาไมไดปฏิรูปครู  

ดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปครูทั้งระบบครบกระบวนการ ดัง
กําหนดไวในหมวด  7 ครู คณาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52-57 โดยมาตรา 52 กลาววา ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต 
การพัฒนาครู คณาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบัน
ที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารยแ  รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนา
บุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและตัดตั้งกองทุนพัฒนาครูคณาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ  คุรุสภาใน
ฐานะองคแกรสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู  ไดกําหนดเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ประกอบไปดวยเกณฑแ 4 ดาน คือ รอบรู สอนดี           
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ  มุงมั่นพัฒนา เนื่องจากเกณฑแดังกลาวมีลักษณะเป็นนามธรรมยากแกการปฏิบัติและการประเมิน ในปี พ.ศ. 2537 คุรุ สภาได
พัฒนาเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม 4 ดาน เป็น 11 มาตรฐาน ซ่ึงเกณฑแมาตรฐานใหมครอบคลุมเกณฑแเดิม สามารถปฏิบัติและประเมินพฤติกรรมที่
พึงปรารถนาของครูไดตอมาปี พ.ศ. 2544 คุรุสภาไดมีการเพิ่มเติมเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู เป็น 12 มาตรฐาน และไดรับความเห็นชอบจ าก
คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเมื่อวันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2544 เกณฑแมาตรฐานทั้ง 12 มาตรฐาน กําหนดขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อวา “เด็กทุกคน
สามารถเรียนรูได” ครูจึงตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนเป็นสําคัญ ครูสามารถเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู  และสามารถสราง
ใหผูเรียนไดเรียนรูตามสถานการณแ เมื่อสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไข ปรับปรุง และชื่นชมตอความสําเร็จของผูเรียน เกณฑแมาตรฐา นทั้ง  12  
มาตรฐานนี้เป็นเกณฑแการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู เพื่อประกันคุณภาพการทํางานและการประกอบอาชีพครู (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2556 : 37) และไดมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมของเกณฑแ   มาตรฐานวิชาชีพครู กําหนดไวในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ. 2556   
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 และมาตรา 50   มติคณะกรรมการคุรุสภา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหครูถือปฏิบัติตามขอบังคับนี้เนื่องจากม าตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพซ่ึงจะตองประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ อันถือเป็นเปูาหมายหลักของการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองใหสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพชั้นสูง 
และไดรับการยกยองจากสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 51)   
 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 - 2558)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคแการมหาชน)ในระหวางวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554  ที่ผานมา  พบวา ตัวบงชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูของครู อยูในระดับคุณภาพ
พอใช  จึงสมควรจะมีการพัฒนาครูเพื่อใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน), 2554 : 48) 
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 ผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญดานการปฏิบัติงานของครู เพราะเหตุวาครูเป็นเชนไรคุณภาพของนักเรียนก็จะเป็นเชนนั้น จึงควรมีการศึกษา
ถึงสภาพปใญหา การปฏิบัติงานครูวามีปใญหาในดานใด และปใญหาใดรุนแรงมากที่สุด เพื่อเป็นขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ย วของกับการจัด
การศึกษานําไปเป็นขอมูลประกอบการวางแผน การตัดสินใจในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรี ยนปุาไมอุทิศ 4  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และยังเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซ่ึงนับวาจะเป็นประโยชนแอยางยิ่ง สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยขอคนพบนี้สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพครูที่จะสงผ ลตอการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความมั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคมสืบไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ตามเกณฑแมาตรฐานการปฏบิัติงานวิชาชีพครู  จํานวน  12  มาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 : 168-175) ดังนี้ 
  มาตรฐานที่  1   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกบัการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
  มาตรฐานที่  2   ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
  มาตรฐานที่  3   มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
  มาตรฐานที่  4   พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏบิัติไดเกิดผลจริง 
  มาตรฐานที่  5   พัฒนาสือ่การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  มาตรฐานที่  6   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
  มาตรฐานที่  7   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
  มาตรฐานที่  8   ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
  มาตรฐานที่  9   รวมมอืกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรคแ 
  มาตรฐานที่  10 รวมมอืกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรคแ 
  มาตรฐานที่  11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  มาตรฐานที่  12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณแ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2             
ไดดําเนินการ ดังนี้                                         

1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 2  คน ครูผูสอน จํานวน  
67 คน รวมทั้งหมด 70 คน 

2. แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน   
รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 2 คน และครูผูสอน จํานวน 4 คน ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  ในปีการศึกษา  2559 รวมทั้งหมด 8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (purposive  selection) 
 3.  เครือ่งมือที่ใชในการศึกษา 
 3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

3.2  แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  เป็นแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interviews)  เป็นประเด็นสัมภาษณแที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมา
กําหนดประเด็นในการสัมภาษณแเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูอํานวยการสถานศึกษา  รอ งผูอํานวยการสถานศึกษาและ
ครูผูสอน 

4.  การวิเคราะหแขอมูล 
 4.1 วิเคราะหแสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากร ทั้งหมด 73 คน จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถี่และ
คารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง 

4.2 วิเคราะหแระดับสภาพการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก             
( µ = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรคแอยูในระดับ มาก               
(µ = 4.31) รองลงมา ดานรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคแในการพัฒนาชุมชนอยูในระดับมาก  (µ = 4.29) ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมออยูในระดับมาก (µ = 4.20)  ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาอยูในระดับมาก (µ = 4.17) ดานปฏิบัติตนเป็น
แบบอยางที่ดีแกผูเรียนอยูในระดับมาก (µ = 4.10) ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพอยูในระดับมาก  (µ = 4.09 ) ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนอยูในระดับมาก  (µ = 4.05) ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณแอยูในระดับมาก (µ = 4.00) 
ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมออยูในระดับมาก (µ = 3.97) ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบอยูในระดับมาก (µ = 3.94) ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริงอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.49) และดานจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหแ คิดสังเคราะหแโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนอยูในระดับปานกลาง (µ =3.48)  ตามลําดับ   

ขอเสนอแนะ คือ ในการเขารวมการประชุม  อบรม สัมมนา ทุกครั้งควรใหครูจัดทํารายงานเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อขยายตอ
ความรูที่ไดรับ  ควรใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนรับประสบการณแตรงมากกวาการเรียนจากตําราเพียงอยาง
เดียว  ตามบริบทของเนื้อหาวิชาที่เรียน ควรใหครูใชกิจกรรมการสอนซอมเสริมแบบหลากหลาย  เชน  การสอนแบบตัวตอตัว  การสอนแบบแบงกลุมให
นักเรียนที่เกงรวมอยูกับนักเรียนที่มีขอบกพรอง  การสอนแบบพี่สอนนอง หรือการสอนแบบศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตางๆ ควรใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู  โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนรับประสบการณแตรงมากกวาการเรียนจากตําราเพียงอยางเดียว  ตามบริบทของเนื้อหาวิชาที่
เรียน ในการเขารวมการประชุม  อบรม สัมมนา ทุกครั้งควรใหครูจัดทํารายงานเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อขยายตอความรูที่ไดรับ  ใหผูเรียน
รูจักคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน คือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็นหลัก เชน ผูสอน เป็นผูบอกความรู  
ผูเรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือทําตามตัวอยาง ควรใหครูมีการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเป็นรายบุคคล  ควรใหครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ เชน การแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ  การใชวาจาสุภาพ  การมีความประพฤติเรียบรอย การมีความเมตตา
กรุณาตอผูเรียน  ควรใหครูทุกคนเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้น  มีความรักความสามัคคี   โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ ทํางานเป็นทีม              
ตามความรูความสามารถและความถนัด 
  
สรุปและอภปิรายผล 

การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมทุกดานโดยรวมอยู
ในระดับมาก เป็นเพราะวา  ครูมีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู เชน การเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู มีการตัดสินใจในการปฏิ บัติ
กิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนเฉพาะในดานการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ตัดสินใจในการปฏิบัติงานทุกดานในหนาที่ครูที่สอดคลองสัมพันธแ
กันและสงผลโดยตรงกับการพัฒนาผูเรียน   ทุกดาน มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน เชน การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน การสอนซอมเสริม ครูได
เลือกใชแผนการสอนที่มีอยูไดอยางเหมาะสม เชน แผนการสอนที่ปรับปรุงมีองคแประกอบตาง ๆ ครบถวน  แผนการสอนที่ปรับปรุงเนนผูเรียนเป็นสําคัญ   
สามารถคิดคน ผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูและใหผูเรียนมีสวนรวม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็นหลัก 
เชน ผูสอนเป็นผูบอกความรู  ผูเรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือทําตามตัวอยาง  มีการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเป็นรายบุคคล  
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีจนผูเรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอยางที่เลือกสรรแลวเป็นปกตินิสัย มุงมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่ อชุมชน และ
รวมมือกันพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนอยางเป็นระบบเป็นนิสัย  มีการแสวงหาขอมูลขาวสารที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตประจําวัน และนํามาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ไดแก การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  และมีการพัฒนาหรือการแกปใญหาและ
วิกฤตตาง ๆ มีลักษณะเดียว สอดคลองกับผลการวิจัยของมณเฑียร  ตอยมาเมือง (2550 : 66) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูตามเกณฑแมาต รฐาน
วิชาชีพครูของโรงเรียนบานหนองไผ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณแเขต 2  พบวา  สภาพและปใญหาของการพัฒนาครูตามเ กณฑแมาตรฐาน
วิชาชีพครูของโรงเรียนบานหนองไผ  ครูปฏิบัติงานยังไมครบถวนสมบูรณแตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู  บางกิจกรรมยังไมไดปฏิบัติ เชน ยังไมเป็นสมาชิก
และเขารวมกิจกรรมขององคแกร  สมาคม  ชมรมที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ราชการจัดตั้ง ไมเคยเป็นวิทยากรการประชุม อบรมสัมมนา
หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยไมคํานึงถึงผูเรียนเป็นสําคัญ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
ปฏิบัติงามตามแบบหรือทําตามตัวอยาง รูปแบบการพัฒนาครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนบานหนองไผจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย 4  ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาขอมูลเบื้องตนสภาพและปใญหาในการพัฒนาครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู 2)การปฏิบัติการมีสวนร วม              
และพัฒนา 3)การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4)การปรับปรุงแกไขรูปแบบการพัฒนาครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู  ใหมีประสิทธิภาพการประเมินผล
การใชรูปแบบการพัฒนาครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนบานหนองไผ  ในขอบเขต  3  ดาน พบวา ดานผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑแ
มาตรฐานวิชาชีพครู ครูปฏิบัติงานไดบรรลุเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู  12  มาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาเกณฑแ               
ที่โรงเรียนกําหนดและครูมีความพึงพอใจตอการพัฒนาครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับดีมากและยัง สอดคลองกับผลการวิจัยของ               
ชฎารัช ชัยชนะ (2553 : 80)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปุา ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ปฏิบัติตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปุาในภาพรวมนั้นอยูในระดับการปฏิบัติมาก คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.44 เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบวา ระดับการปฏิบัติมากเป็นลําดับที่ 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกผูเรียน รองลงมาคือ 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน และการปฏิบัติที่อยูในระดับการปฏิบัติปานกลางคือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ เป็นลําดับสุดทาย  2) สรุปแนวทางการพัฒนาครูใหเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู  2.1)
ผูบริหารควรสงเสริมใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อนํามาพัฒนาตนเองอยูเสมอ  2.2 )ผูบริหารควร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ เนนคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน  2.3)ผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีการสอนซอม
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เสริมใหกับผูเรียนและมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปใญหาใหกับผูเรียน  2.4)ผูบริหารควรสงเสริม ใหครูมีการจัดทําแผนการสอน โดยการวิเคราะหแ
หลักสูตรและเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ  2.5)ผูบริหารควรสนับสนุนและจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่ออํานวยคว าม
สะดวกใหแกครูผูสอน  2.6)ผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียนและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถของผูเรียน  2.7)ผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีการจัดทําขอมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานผลการพัฒนาผูเ รียนเป็น
รายบุคคล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและแกไขปใญหาใหกับผูเรียน  2.8)ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ รักและ
ศรัทธาอาชีพครู เชน การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี มาปฏิบัติงานตรงตอเวลาและสอนเต็มความสามารถ  2.9) ผูบริหารควรใหความรวมมือกับ
ทุกคนในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหกําลังใจ  2.10)ผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยนําภูมิปใญญาทองถิ่นมาใชรวมในการ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง  2.11) ผูบริหารควรสงเสริมใหครูสืบคนขอมูลขาวสาร โดยใชอิ นเตอรแเน็ตในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  2.12)ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดเกิด
ประสบการณแจากสถานการณแจริง  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสนธยา  พิมพันธแ  (2554 : 105)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การปฏิบัติงานตา มเกณฑแ
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา  ผลการวิจัยพบวา  1)การปฏิบัติงานตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
ทั้ง 12 มาตรฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัติมาก คาเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณาร ายมาตรฐาน 
พบวา อันดับที่ 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงผลที่เกิดกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 และมาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยูเสมอเป็นอันดับสุดทาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.16   2)การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูที่สอนและวิทยฐานะ พบวา เพศ ระดับการศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูที่สอนและวิทยฐานะ ตางกันการปฏิบัติงานตามเกณฑแมาตรฐานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา ไมแตกตา งกัน และ
พบวา อายุตางกัน การปฏิบัติงานตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอตะกั่วปุา จังหวัดพังงา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  3)แนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูผูบริหารควรสงเสริมใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกั บการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อนํามาพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ เนน
คุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน ครูควรศึกษาผูเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะหแจุดเดน  จุดดอยแลวนํามาพัฒนาจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับเด็ก
แตละคน พรอมทั้งปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนอยางมีระบบ จัดทําแผนการสอนโดยการวิเคราะหแหลักสูตรโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ 
สงเสริมใหครูผลิตส่ือ ใชส่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตส่ือและใชสื่อ เพื่อใหสื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนําวัสดุใน
ทองถิ่นมาประยุกตแใช สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามศักยภาพของผูเรียนและควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรู พัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยการสอนซอมเสริม  ทัศนศึกษา  นําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการเรียนการสอน ครูควรแตงกายสุภาพเรียบรอยพูดจาไพ เราะ            
มีความเมตตากรุณามีความขยันและมีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอยางแกนักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตอเพื่อนครูและชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชนมีนวัตกรรมที่ทันสมัย รวบรวมขอมูลขาวสารมาใชในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียน รู             
ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเกิดประสบการณแจากสถานการณแจริง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข  อาจารยแที่ปรึกษา อาจารยแ ดร.สุบัน  พรเวียง ประ ธาน
กรรมการสอบ  อาจารยแ ดร.สุรพงษแ  แสงสีมุข  กรรมการสอบและอาจารยแ ดร.สกุณา  อินอยู กรรมการสอบ  ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา               
จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่
เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไม๎อุทิศ 4 
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The Management of Inclusive Education of Pamaiutid 4 School  
under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
วันทนีย๑  จันขัน1 

    Wantanee  Jankhan 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาเรื่อง การบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงคแของการศึกษา           

เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  ประชากรและ
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณแ วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวา การบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับ มากที่สุด 
รองลงมา ดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด ดานเครื่องมืออยูในระดับมากที่สุด และ ดานนักเรียนอยูในระดับมาก ตามลําดับตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ  คือ โรงเรียนควรนําไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในการ
เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป ควรปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนด  ควรจัดทํา  แบบสํารวจความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  และโรงเรียนตองมีการประสานความรวมมือกับ
ชุมชน องคแกรเอกชนและหนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม   
 
ค าส าคัญ : การบริหารการเรียนรวม/โครงสรางซีท 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations of the management of 
inclusive education of Pamaiutid 4 School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The participants and the data 
source of the research were 70 school administrators, teachers, and experts. The research instruments were questionnaires and 
interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content 
analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the management of inclusive education of Pamaiutid 4 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the highest level. When each side was considered 
that had arithmetic means with descending order, it was found that the highest mean score at the highest level seemed to be 
the side of environment. Moreover, the inferior mean scores at the highest level seemed to be the side of teaching and learning 
activities, and materials respectively. The lowest mean score at the high level seemed to be the side of students. 

In terms of recommendations of the management of inclusive education of Pamaiutid 4 School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should give teachers the opportunity to observe activities in real 
places where focus on inclusive education for children with special needs. In addition, the school should adjust to a new 
environment both inside and outside buildings. The school should survey primary abilities of children with special needs to plan 
learning management and evaluation. Moreover, the school should request for cooperation from the community, private 
organizations, and other organizations to support inclusive activities. 
 
Keywords: The Management of Inclusive Education 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญกับคนพิการเกี่ยวกับ สิทธิและเสรีภาพในการ ศึกษาในมาตรา 49 ที่ระบุวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิ-เสมอกันในการเขารับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ปี ที่รัฐตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิตามและ การสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” (สํานัก
นายกรัฐมนตรี.2550  : 15) และไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยมีเหตุผลวาการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเป็นตองจั ดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการบริการและความ
ชวยเหลือทาง การศึกษาเป็นพิเศษ ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยใหเป็นไปอยางทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษา ธิการ. 
2551 : 12) 

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กําหนดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาโดย
ระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐตองจัดใหอยา งทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปใญญา อารมณแ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู 
หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  โดยใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพกิารโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545: 5)   

ขอกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณแในการจัดการศึกษา
สําหรับกลุมคนที่มีความตองการพิเศษ โดยกําหนดไวอยางชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกวาที่ผานมา ทําใหการจัดการศึกษาเอื้อประโยชนแตอผูที่มีความ
ตองการพิเศษใหไดรับสิทธิและความเสมอภาคทั้งทางดานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่ือสาร การเขาถึง อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดกําหนดไวเชนเดียวกับนักเรียนทั่วไป โดยรัฐตองพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูในรูปแบบและวิธีการอันเหมาะสมกับสภาพความตองการพิเศษทางดานการศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุงแกไข
ปใญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากสภาพความบกพรองหรือความตองการพิเศษ โดยจัดใหเขาเรียนตามสภาพความบกพรองในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัด
นอยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึง การจัดใหเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติรวมกับนักเรียนทั่วไป     

โครงการเรียนรวมเป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ประเภทตางๆ ในวัยเรียนไดเรียนรวมกับเด็กปกติใน
ระบบโรงเรียน จุดมุงหมายเพื่อตอบสนอง ความตองการพิเศษทางการศึกษาและเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีครูประจําชั้นและครู
การศึกษาพิเศษใหความรวมมือและรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนที่ดําเนินการจัดการเรียน
รวม กระทรวงศึกษาธิการไดมีความพยายาม ดําเนินการในรูปแบบโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมในทุกจังหวัดอยางเป็นรูปธรรมมาตั้งแต พ.ศ. 2547 
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภทไดเขาเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
อยางทั่วถึงในพื้นที่ใกลบาน (สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 10) 
 ผลการสํารวจขอมูลของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ที่ผานมาพบวา การบริหารการเรียนรวม
ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 ยังมีปใญหาหลายดาน อาทิเชน บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินการเรียนรวม ครูไมมีความรูในเรื่องการเรียนรวม ครูยังไม
สามารถคัดกรองเด็กที่มีความตองการจําเป็นพิเศษในแตละประเภทได สื่อ การเรียนการสอนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ดังนั้น จึงจําเป็นอ ยางยิ่งที่
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาจะตองรวมมือกันในการหาแนวทางในการจัดการเรี ยนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 ใหมีคุณภาพ (โรงเรียนปุาไมอุทิศ 
4,2559) สภาพปใญหาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของฉวีวรรณ เมืองซอง (2555 : ง.) ที่ศึกษาสภาพปใญหาและแนวทางการดําเนินการบริหาร
จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่พบวา สภาพปใญหาโดยรวมทั้ง 4 ดานมีปใญหาอยูใน
ระดับมาก รวมทั้งผลการศึกษาของระนอง สุวรรณทอง (2555 : (1)) ที่ศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริหารงานกับผลการดําเนินงานดานการจัดการ
เรียนรวมของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา การบริหารงานสงผลตอผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรวมในระดับสูง และ
ผลการศึกษาของรดา ธรรมพูนพิสัย (2556 : (1)) ที่ศึกษาสภาพปใญหาและแนวทางการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส พบวา สภาพปใญหาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมในภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีปใญหามากที่สุด รองลงมาคือ  ดานผูเรียน ดานเครื่องมือและดานสภาพแวดลอมตามลําดับ 

ผลการศึกษาสภาพปใญหาและแนวทางการจัดการเรียนรวมของเด็กนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนกับเด็กนักเรียนปกติดังกลาวแสดง
ใหเห็นวา การบริหารเพื่อจัดการเรียนรวมมีความสําคัญจําเป็นตามที่กฎหมายกําหนด ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตั้งแตผูบริหารครูผูสอนและ
ผูปกครองตองตระหนักรูและควรจะมีขอมูลที่ชัดเจนครอบคลุม โดยเฉพาะขอมูลที่มีความนาเชื่อถือในรูปแบบงานวิจัย ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ
และแนวทางการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 วามีสภาพใดบางโดยใชการบริหาร
จัดการเรียนรวมใน 4 องคแประกอบของโครงสรางซีท ไดแก ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานเครื่องมือ ตลอดจนเป็น
การศึกษาแนวทางจากขอเสนอแนะเพื่อใชเป็นขอมูลในการวางแผน แกไขปใญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดานการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไม
อุทิศ 4 ใหประสบสําเร็จตามเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาได

สังเคราะหแและประยุกตแขอบขายการดําเนินงานจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทใน 4 องคแประกอบ ดังตอไปนี้ 
1. ดานนักเรียน  
2. ดานสภาพแวดลอม  
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. ดานเครื่องมือ 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดดําเนินการดังนี้  
การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผูสอนจํานวน 67 คน ของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 70 คน วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคารอยละ 

การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลงขอมูล 
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 6 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposivesampling/ 
selection) รวมทั้งสิ้น จํานวน 8  คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content 
analysis) แลวสรุปเป็นรายขอเพื่อนําไปอภิปรายผลตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 

4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับ มากที่สุด (  = 4.63) รองลงมา ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.57) ดานเครื่องมืออยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53) และดานนักเรียนอยูในระดับมาก (  = 4.49) 

ตามลําดับ  
 ขอเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรนําไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในการ
เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป โรงเรียนควรปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนด โรงเรียนควรจัดทําแบบสํารวจ
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  โรงเรียนควรมีการประสานความ
รวมมือกับชุมชน องคแกรเอกชนและหนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด              
(  = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.63) รองลงมา                             

ดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.57) ดานเครื่องมืออยูในระดับมากที่สุด (  =  4.53) และดานนักเรียนอยูในระดับมาก            

( = 4.49) ตามลําดับ  

 ขอเสนอแนะการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ไดแก  
ดานนักเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรนําไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่จัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป (f = 8) รองลงมา คือ ควรนํานักเรียนเขาเรียนรวมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
เพื่อใหไดเรียนรูจากสถานที่จริง (f = 7) และ ควรนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนเรียนรวมเพื่อเรียนรูกิจกรรมจากการเรียนรวม (f =6) ตามลําดับ 

ดานสภาพแวดลอม ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารตาม
เกณฑแมาตรฐานที่กําหนด (f =7) รองลงมา คือ ควรจัดหองเรียนพิจารณาถึงสภาพความบกพรองของเด็กแตละประเภท ใหเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่มี
ขีดจํากัดในการเรียนนอยที่สุด (f = 6) และ ควรจัดหองเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรวมมากที่สุด (f =5) ตามลําดับ 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรจัดทําแบบสํารวจความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อวางแผนการจัด การเรียนการสอนและการประเมินผล (f =7)  รองลงมา คือ ควรจัดการอบรมการคัดแยกและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (f=6) และควรจัดทําระเบียบการสํารวจ คัดแยกและประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (f=5) ตามลําดับ 

ดานเครื่องมือ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการประสานความรวมมือกับชุมชน องคแกรเอกชนและ
หนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม  (f =8) รองลงมา คือโรงเรียนควรกําหนด นโยบาย วิสัยทัศนแ พันธกิจ เพื่อกําหนดทิศทางใน
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การปฎิบัติงาน และระบบการใหบริการที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรและบุคลากรทั่วไป รวมทั้งพอแมรับรูวาโรงเรียนมีโครงการเรียนรวม  (f=6) และโรงเรียน
ควรเผยแพรโครงการเรียนรวมเพื่อใหโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนรับทราบการทํางานและมีสวนรวมในการจัดการเรียนรวม (f=5) ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป ควรศึกษา เร่ือง สภาพการทัศนศึกษาสถานที่จัดการศึกษาสาํหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษของ
โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
             ควรศึกษา เร่ือง แนวทางการจัดหองเรียนใหมีการถายเทของอากาศ แสงสวางเพียงพอและไมมีเสียงรบกวนในขณะเรียนของโรงเรียนปุาไม
อุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
           ควรศึกษา เร่ือง การสํารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพือ่วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                                                                                         
 ควรศึกษา เร่ือง แนวทางการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง ชมุชนที่มีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
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การศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ คณะครู โรงเรียนปุาไมอุทิศ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชนแอยางมากตอการศึกษาศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได  ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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สํวนประสมทางการตลาดของนกัทํองเที่ยวตํอการชมการแขํงขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดนําน 
The marketing mix of tourists to Sport watch Long boat Competition traditional Nan. 

 
วีระศักดิ์  แก๎วทรัพย๑1 ประวิทย๑ ทองไชย2 

Weerasak  Kaewsup and Prawit Tongchai 
 

บทคัดยํอ  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวตอการชมการแขงขันเรือย าวประเพณีจังหวัดนาน ตาม

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)  ของ ศาสตราจารยแ ฟิลลิป ค็อตเลอรแ (Philip Kotler) ไววาเป็นแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซ่ึงเป็นธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป  จําเป็นจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง 
หรือ 7P's กลุมเปูาหมายนักทองเที่ยวในจังหวัดนาน  กลุมตัวอยางที่เป็นสวนหนึ่งของประชากรนักทองเทียวภายในจังหวัดนาน จํานวน 450 ทาน การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชกระบวนการเก็บแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา  ผูเขาชมเรือยาวประเพณีสวนใหญเป็น เพศชาย รอยละ 57.5  มีอายุ 
ระหวาง  20 – 35 ปี รอยละ 49.5 สถานภาพโสด รอยละ 46.5  อาชีพขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ รอยละ 24.8 การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอย
ละ 54.5 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ในชวงต่ํากวา 10,001-20,000 บาท รอยละ 50.5 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวตอการเขาชมเรือยาว
ประเพณี จังหวัดนาน มากที่สุดคือ ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑแ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ทําเลที่ตั้ง/จัดจําหนาย ดานการสรางและนําเสนอลักษณะกายภาพ  ดานบุคคล และ ปใจจัยดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48, 4.36, 4.14 4.06 
และ 3.70 ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : สวนประสมทางการตลาด, นักทองเที่ยว, การทองเท่ียว, เรือยาวประเพณี 
 
Abstract 

The purpose of this survey research is to study The Marketing MIX of the tourists of Long-boat Competition Tradition in 
Nan. Method : this study using Service Marketing Mix theory of Professor Philip Kotler. This concept is associated with hospitality 
business which is different from the generally demand and supply business. The main of The Marketing MIX are  7P's. Result: The 
total of 450 tourists were included in the study. Fifty seven point five percent of Long-Boat racing tourists are male, their age 
between 20-35 years old  and 49.5 percent are single. Fourty six point five percent are government officers and 24.8 percent are 
graduated Bachelor degree. Fifty point five percent of Their income are among of 10,001-20,000 Baht. The most of effecting 
factors of The Marketing MIX are pricing (mean 4.56) , product (mean 4.45) , promotion (mean of location 4.48, creation 4.36, 
present 4.14, person 4.06, process 3.70 respectively). 
  
Keyword : Marketing Mix, Tourist, Sports tourism, Long boat racing traditional 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอยางมาก 
เป็นแหลงรายไดที่สําคัญ  นํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  องคแการการทองเที่ยวโลก  (World 
Tourism Organization) คาดการณแวาในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเพิ่มขึ้นมากกวา 1,600 ลานคน และมีรายได
จากการทองเที่ยวมากกวา 100 ลานลานบาท  อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยมีการขยายตัวสูง (กรมการทองเที่ยว , 2558) โดยเดือนมกราคม              
ถึง ตุลาคม ปี 2557 - 2558 มีนักทองเที่ยวจํานวน 19.53 ลานคน เพิ่มขึ้น 24.36 ลานคน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงมีทั้งปใจจัยจากภายในและภายนอกประเทศ ปใจจัยทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  ระดับประเทศ และระดับโลก 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหความสําคัญดานกีฬา โดยหนวยงานภาครัฐมีการวางนโยบายและแนวทางการพัฒนากีฬา (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2555: 33) คือการสงเสริมใหคนไทยรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต สงเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อ
มวลชนเพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬา และออกกําลังกายอยางถูกตองและตอเนื่อง จากขอมูลสถิติ สําหรับพื้นที่จังหวัดนาน พบวา 
สถานการณแทองเที่ยวใน 12 เมืองตอง ห๎าม..พลาด ประกอบดวย ตราด นครศรีธรรมราช  เพชรบูรณแ ตรัง ชุมพร จันทบุรี เลย นาน บุรีรัมยแ ลําปาง 
ราชบุรี และสมุทรสงคราม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา , 2558)   จากการสํารวจอัตราการเขาพักในสถานพักแรมตางๆ พบวา  ปใจจุบันจํานวน
นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการดานการทองเท่ียว มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอยางมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเที่ยวถือวาเป็นชวงที่สรางรายไดใหกับ
ชุมชนไดเป็นอยางดี 

                                                           
1 Faculty of Sport Science, Burapha University, Chonburi,  Email woon.y@windowslive.com, Tel. 0817656161  
2 The College of Research Methodology and Cognitive Science, Email prawit_ton@hotmail.com,Tel. 0863139663  169 Longhardbangsaen rd., Saensuk, 
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ทั้งนี้เมืองนาน ซ่ึงเป็นเมืองหนึ่งที่สําคัญภายใตเขตวงกลมเศรษฐกิจ ลานชาง-นาน-ลานนาตะวันออก (พะเยา แพร นาน เชียงราย) เมืองนานยัง
มีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น กิจกรรมการเดินทางจะเกิดการไหลเวียนมากขึ้น 
เมืองจะพัฒนาไปอยางรวดเร็วมากขึ้น จึงจําเป็นตองมีความพรอมในการตั้งรับจากชุมชนตางๆในเขตเมือง ในขณะที่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่แ ตกตางมี
ความเป็นเฉพาะถิ่นตามเมืองตางๆจะถูกนํามาใชประโยชนแ เพื่ อสรางเอกลักษณแเฉพาะตนจากชุมชนในเขตเมือง และเขตชนบท ซ่ึงจะดึงดูดใหกลุม
นักทองเที่ยวที่สนใจการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมใหหลั่งไหลเขามาเพิ่มขึ้น และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
       เพื่อศึกษาสวนผสมการตลาดของนักทองเที่ยวตอการชมการแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นกัทองเที่ยวที่อาศัยอยูในจังหวัดนาน ซ่ึงจากขอมูลทางสถิติจํานวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดนาน ในป ี
2559 มีจํานวน 479,518 คน (ททท.นาน) 
 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตวัอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรแ G*Power ซ่ึงโปรแกรมนี้จะชวยในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
อางอิงกับสถิติที่เลือกใชในการแปลผลการวิจัย โดยในงานวิจยัครั้งนี้ใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหแขอมูล คือ การทดสอบความแตกตางของคากลาง
ของสองประชากรอิสระ (t -Test) และการวิเคราะหแความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
สถิติของการทดสอบความแตกตางของคากลางของสองประชากรอิสระ (t -Test) ไดกําหนดใหคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) มีขนาดกลางเทากับ 0.30 
คาแอลฟุา (α) 0.05 และคาเบตา (β) 0.8 จึงมีขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมอยางต่ําอยูที่ 82 คนสําหรับสถิติการวิเคราะหแความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) ไดกําหนดใหคาขนาดอิทธิพล (EffectSize) มีขนาดกลางเทากับ 0.25 คาแอลฟุา (α) 0.05 และคาเบตา (β) 0.8 ตัว
แปรทํานายกําหนดโดยการสรางตัวแปรที่มีจํานวนมากที่สุด 5 ตัวแปร จึงมีขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมอยางต่ําอยูที่ 450 คนโดยผูวิจัยจะใชขนาด
กลุมตัวอยางที่คํานวณออกมาไดขนาดที่มากที่สุดคือ กลุมประชากร ตัวอยางจํานวน 450 คน จากสถิติการวิเคราะหแความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) 
การสุํมกลุํมตัวอยําง 
 4.2.1 การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (ConvenienceSampling) โดยการเลือกแบบไมมีกฎเกณฑแอาศัย
ความสะดวกของผูวิจัยเป็นหลัก กลุมตัวอยางจะเป็นประชากรนักทองเท่ียวที่อาศัยอยูในจังหวัดนาน ที่ใหความรวมมือกับผูวิจัยในการกรอกแบบสอบถาม 
โดยผูวิจัยแจก แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 450 ชุด เพื่อสํารองแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด ไวในกรณีที่ แบบสอบถามบางชุดอาจมีขอบกพรองซ่ึงอาจไม
สามารถนํามาใชในการประกอบการศึกษาวิจัยไดโดย แบบสอบถามจะแจกใหแก นักทองเที่ยวที่มีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดนาน   ที่มาทองเทียวชมเรือ
ยาวประเพณีจังหวัดนาน ตามขอบเขตพื้นที่งานวิจัย ซ่ึงจะทําใหผูวิจัยไดพบปะกลุมตัวอยางไดมากที่สุด 
      เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัย 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการทาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีคําถามชนิดปลายปิด 
และจะแจกแบบสอบถามใหแก กลุมตัวอยางที่เป็นนักทองเที่ยว ซ่ึงเป็นประชากรที่พักอาศัยอยูในจังหวัดนาน ใหครบจํานวน  450 คน โดยแบบสอบถาม
แบงออกเป็น 3 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ภูมิลําเนา  อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ความถี่ในการทองเท่ียวจังหวัดนาน ราคาที่พักที่พึงพอใจ วัตถุประสงคแในการเขาชม ความชื่นชอบ ชองทางในการเดินทางเขาชม แหลงขอมูลใน

ป๓จจัยสํวนบุคคล 

      1. เพศ 

      2. อาย ุ

      3. อาชีพ 

      4.รายไดตอเดือน 

 

สํวนประสมทางการตลาดของนักทํองเที่ยวตํอการชมการ
แขํงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนําน 
ฟิลลิป ค็อตเลอรแ (Philip Kotler7P’s) 

1. ผลิตภัณฑแ (Product) 
2. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) 
3. การกําหนดราคา (Price) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical 
Evidence/Environment and Presentation) 
7. ดานกระบวนการ (Process) 
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การเขาถึง โดยลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดซ่ึงมีลักษณะเป็นคําตอบหลาย ๆ ตัวเลือก (Multiple Choice) ทั้งระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) และระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 สวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของนักทองเที่ยวตอการตัดสินใจชมเรือยาวประเพณีจังหวัดนาน
จําแนกตามสวนประสมทางการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑแ ดาน ราคา ดานทําเลที่ตั้ง/จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะกายภาพดานและดานกระบวนการ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามมาตรวัดของ ไลเคิรแท (Likert Scale) การใหคะแนนแตละ
ขอของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคากําหนด 5 ระดับใชเกณฑแ 
 สวนที่ 3 เป็นขอเสนอแนะ  เพื่อใหนักทองเที่ยวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดใน 7 ดาน ปใญหา หรือแนวทางแกไข
ปรับปรุง  ในการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณี จังหวัดนาน 
 
วิธีการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาเร่ืองสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวตอการชมการแขงขันเรือ
ยาวประเพณีจังหวัดนานโดยใชกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาอยูภายในพื้นที่จังหวัดนานชุมชนที่
สงเรือเขาแขงขันเรือยาวในแตละปีที่มีการจัดการแขงขัน ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 4 เดือน  

ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหแขอมูล พบวา ผูใชบริการสวนใหญเป็น เพศชาย รอยละ 57.5  มีอายุ ระหวาง  20 – 35 ปี รอยละ 49.5 สถานภาพโสด รอยละ 46.5  อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ รอยละ 24.8 การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 54.5 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ในชวงต่ํากวา 10,001-20,000 บาท 
รอยละ 50.5 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการทางตลาดตํอการชมเรือยาวประเพณีจังหวัดนําน 
1. ผลิตภัณฑ๑และบริการ 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑแและบริการ 

ป๓จจัยดา๎นผลิตภณัฑ๑และบริการ 
X  

S.D. ระดับความส าคัญ 

1. มีชื่อเสียง และมีการประกวดเรือเอกลักษณแนาน )เรือมะเกา(  4.27 .61 มากที่สุด 
2. มีการจัดการแขงขันและกิจกรรมระหวางการแขงขัน  ที่หลากหลาย 4.54 .67 มากที่สุด 
3. มีถวยพระราชทาน  และเงินรางวัลทีจู่งใจ และนาสนใจ  4.22 .69 มากที่สุด 
4. มีการบริหารจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีอยางมืออาชีพ 4.03 .72 มากที่สุด 
5. มีความพรอมของฝุายจัดการแขงขัน เชน สนามแขงขัน และอุปกรณแการแขงขัน 4.09 .71 มากที่สุด 

รวม 4.23 .48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภัณฑแโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.23  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูชมเรือยาวประเพณีใหความสําคัญระดับมากที่สุด คือ มีการจัดการแขงขันและกิจกรรมระหวางการแขงขัน             
ที่หลากหลาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 รองลงมา  คือ มีชื่อเสียง และมีการประกวดเรือเอกลักษณแนาน (เรือมะเกา)  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีถวย
พระราชทาน  และเงินรางวัลที่จูงใจ และนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 มีความพรอมของฝุายจัดการแขงขัน เชน สนามแขงขัน และอุปกรณแการแขงขัน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และมีการบริหารจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีอยางมืออาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
 
2. ด๎านราคา 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 

ด๎านราคา X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ชมการแขงขันฟรี   ไมเก็บคาใชจายในการเขาชมการแขงขัน 4.56 .69 มากที่สุด 
2. ราคาอาหารเครื่องดื่ม เหมาะสมกับปริมาณ 3.98 .69 มาก 
3. ราคาสินคาและของที่ระลึกที่มีความเหมาะสม 3.86 .71 มาก 
4. มีอัตราคาบริการอื่นๆ เชน นวด ดูดวง ฯลฯ มีความเหมาะสม 3.55 .83 มาก 
5. มีอัตราคาบริการหองพักที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย 3.63 .79 มาก 

รวม 3.91 .50 มาก 
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  จากตารางที่ 2 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสําคัญดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  
3.91 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูชมเรือยาวประเพณีใหความสําคัญระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยอันดับหนึ่ง คือ ชมการแขงขันฟรี   ไมเก็บคาใชจายในการ
เขาชมการแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมาเป็นเรื่องของ ราคาอาหารเครื่องดื่ม เหมาะสมกับปริมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ราคาสินคาและของที่
ระลึกที่มีความเหมาะสม มีอัตราคาบริการหองพักที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และ มีอัตราคาบริการอื่นๆ เชน นวด ดูดวง ฯลฯ มีความเหมา ะสม                
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86, 3.63 และ 3.55 ตามลําดับ 

3.ด๎านท าเลที่ตั้ง/การจัดจ าหนําย 
ตารางที่ 3  คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานทําเลที่ตั้ง / การจัดจําหนาย 

ดานทําเลที่ตั้ง/การจัดจําหนาย X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. สนามแขงขัน อยูในแหลงชุมชน เดินทางไปมาสะดวก 4.34 .65 มากที่สุด 
2. สนามแขงขันที่ตั้งสังเกตเห็นไดงาย 4.36 .67 มากที่สุด 
3. สถานที่จัดงาน มีการจัดสวนและสิ่งแวดลอมสวยงาม 4.07 .74 มากที่สุด 
4. มีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ ของนักทองเที่ยว 3.09 1.00 มาก 
5. มีศูนยแประชาสัมพันธแการทองเท่ียวสงัเกตไดงาย 3.68 .76 มาก 

รวม 3.90 .49 มาก 
  จากตารางที่ 3 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสําคัญดานทําเลที่ตั้ง/การจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูชมเรือยาวประเพณีใหความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ  สนามแขงขันที่ตั้งสังเกตเห็นไดงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมาคือ สนามแขงขัน อยูในแหลงชุมชน เดินทางไปมาสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สถานที่จัดงาน มีการจัดสวนและ
สิ่งแวดลอมสวยงาม มีศูนยแประชาสัมพันธแการทองเท่ียวสังเกตไดงาย และ มีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ ของนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07, 
3.68 และ 3.09 ตามลําดับ 
 
4.ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. มีการใหขอมูล ผานสื่อทาง INTERNET  4.10 .62 มากที่สุด 
2. ความสะดวกในการรับรูขาวสารตารางการแขงขัน ผานสื่อ   โทรทัศนแและวิทยุ 4.48 .74 มากที่สุด 
3. มีการจัดกิจกรรมที่มีสวนรวมระหวางนักทองเที่ยวกบัฝุายจัดการแขงขัน 4.01 .60 มากที่สุด 
4. มีการโฆษณาประชาสัมพันธแผานทางปูายประชาสัมพันธแ หนังสือ วารสาร หรอื
บทความทางการทองเท่ียว  3.91 .67 มาก 

5. มีการประชาสัมพันธแผานการจัดกจิกรรมตางๆเป็นรายปี เชน ประเพณีวันลอยกระทง
จังหวัดนาน ประเพณีวันสงกรานตแ  เป็นตน 3.80 .74 มาก 

รวม 4.05 .47 มากที่สุด 
  จากตารางที่ 4 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0 เมื่อพิจารณา พบวา ผูชมใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความสะดวกในการรับรูขาวสารตารางการแขงขัน ผานสื่อโทรทัศนแ
และวิทยุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมาคือ มีการใหขอมูล ผานสื่อทาง INTERNET มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 มีการจัดกิจกรรมที่มีสวนรวมระหวาง
นักทองเที่ยวกับฝุายจัดการแขงขัน การโฆษณาประชาสัมพันธแผานทางปูายประชาสัมพันธแ หนังสือ วารสาร หรือบทความทางการทองเที่ยว และมีการ
ประชาสัมพันธแผานการจัดกิจกรรมตางๆเป็นรายปี เชน ประเพณีวันลอยกระทงจังหวัดนาน ประเพณีวันสงกรานตแ  มีคาเฉลี่ย 4.01, 3.91 และ 3.80 
ตามลําดับ 
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5.ด๎านบุคคล 
ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล 

ดานบุคคล X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ฝุายจัดการแขงขันมีประสิทธิภาพในการบริหารและการแกไขปใญหา 4.00 .64 มากที่สุด 
2. พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแยมแจมใสและเป็นกันเอง 4.06 .73 มากที่สุด 
3. เจาหนาที่ศูนยแประชาสัมพันธแขอมูลขาวสาร  และการบริการที่รวดเร็ว 3.88 .66 มาก 
4. เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั  เพียงพอ และบริการที่รวดเร็ว 3.74 .76 มาก 
5. การบริการที่ดีของ พอคา – แมคารานจําหนายของที่ระลึก 3.72 .73 มาก 

รวม 3.88 .53 มาก 

  จากตารางที่ 5 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสําคัญดานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.88 เมื่อพิจารณา พบวา ผูชมใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแยมแจมใสและเป็นกั นเอง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.06 รองลงมาคือ ฝุายจัดการแขงขันมีประสิทธิภาพในการบริหารและการแกไขปใญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เจาหนาที่ศูนยแประชาสัมพันธแขอมูล
ขาวสาร  และการบริการที่รวดเร็ว เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  เพียงพอ และการบริการที่ดีของ พอคา – แมคารานจําหนายของที่ระลึก  มีคาเฉลี่ย 
3.88, 3.74 และ 3.72 ตามลําดับ 
 
6.ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ดานการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. เจาหนาที่ฝุายจัดการแขงขันสามารถอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวไดอยาง
เสมอภาค 4.03 .63 มากที่สุด 

2. สนามแขงขันมีการตกแตงสถานที่ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณแ 4.14 .73 มากที่สุด 
3. สภาพแวดลอมทั่วไปของสนาม เชน ที่จอดรถ บรรยากาศโดยรวม รานคาเครื่องดื่ม 
อาหาร ความสะอาดของสภาพแวดลอมภายในสนาม 3.66 .77 มาก 

4. บรรยากาศกองเชียรแที่สนุกสนาน ลีลานักพากยแเรือยาวที่สนุกเราใจ 3.91 .72 มาก 
5. ความปลอดภยัในการเขาชมการแขงขัน และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ตู 
ATM ฟรี WIFI  3.48 .93 มาก 

รวม 3.84 .51 มาก 
   
  จากตารางที่ 6 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสําคัญดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เมื่อพิจารณา พบวา ผูชมใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ สนามแขงขันมีการตกแตงสถานที่ที่สวยงาม เป็น
เอกลักษณแ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมาคือ เจาหนาที่ฝุายจัดการแขงขันสามารถอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวไดอยางเสมอภาค   มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 บรรยากาศกองเชียรแที่สนุกสนาน ลีลานักพากยแเรือยาวที่สนุกเราใจสภาพแวดลอมทั่วไปของสนาม เชน ที่จอดรถ บรรยากาศโดยรวม รานคา
เครื่องดื่ม อาหาร ความสะอาดของสภาพแวดลอมภายในสนาม  ความปลอดภัยในการเขาชมการแขงขัน และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ตู ATM 
ฟรี WIFI   มีคาเฉลี่ย 3.91, 3.66 และ 3.48 ตามลําดับ 
 
7. ด๎านกระบวนการ 
ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ 

ด๎านกระบวนการ X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. กระบวนการอํานวยการจราจรที่ดีแกนักทองเที่ยว  มีความสะดวกรวดเร็ว 3.70 .67 มาก 
2. กระบวนการจัดการความเรียบรอยระหวางการแขงขัน 3.68 .69 มาก 
3. กระบวนการรักษาความปลอดภัยของฝุายจัดการแขงขัน 3.64 .69 มาก 
4. กระบวนการบริการดานรานคาของทีร่ะลึก 3.62 .70 มาก 
5. กระบวนการดานสุขาภิบาล 3.51 .77 มาก 

รวม 3.63 .59 มาก 
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 จากตารางที่ 6 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีสวนใหญใหความสาํคัญดานกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่
เทากับ 3.63  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูชมเรือยาวประเพณีใหความสําคัญระดับมาก คือ กระบวนการอํานวยการจราจรที่ดีแกนักทองเที่ยว  มีความ
สะดวกรวดเร็ว 3.70   รองลงมา  คือ กระบวนการจัดการความเรียบรอยระหวางการแขงขัน มีคาเฉลีย่เทากับ 3.68   กระบวนการรักษาความปลอดภัย
ของฝุายจัดการแขงขัน มีคาเฉลีย่เทากบั 3.64 กระบวนการบริการดานรานคาของที่ระลึก มีคาเฉลีย่เทากบั 3.62 และกระบวนการดานสุขาภิบาล มีคาเฉลีย่เทากับ 3.51 
 
8.ภาพรวมของสํวนประสมการตลาด 
ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของนักทองเที่ยวที่เขาชมเรือยาว
ประเพณ ี

ภาพรวมสํวนประสมการตลาด X  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ดานผลิตภัณฑแและบริการ 4.23 .48 มากที่สุด 
2. ดานราคา 3.91 .50 มาก 
3. ดานทําเลที่ตั้ง/การจัดจําหนาย 3.90 .49 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.05 .47 มากที่สุด 
5. ดานบุคคล 3.88 .53 มาก 
6. ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.84 .51 มาก 
7. ดานกระบวนการ 3.63 .59 มาก 

รวม 3.92 .39 มาก 

 จากตารางที่ 8 นักทองเที่ยวผูชมการแขงขันเรือยาวประเพณีที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณาสวนประสมการตลาดในแตละดาน พบวาดานผลิตภัณฑแและการบริหาร  อยูในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.23 รองลองมาคือ  ดานการสงเสริมการตลาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ดานราคา ดานทําเล ที่ตั้ง/การจัด
จําหนาย ดานบุคคล  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9, 3.90, 3.88 3.84 และ 3.63 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเร่ือง สวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวตอการชมการแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนาน มีสวนประสมการตลาดที่จะ
นํามาอภิปรายผล ดังนี้  
  ผลการวิเคราะหแปใจจัยของสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวตอการชมการแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนาน พบวา สวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการชมเรือยาวประเพณีจังหวัดนาน  ของนักทองเที่ยวในการเดินทาง ทองเที่ยวชมเรือยาวประเพณีจังหวัดนานนั้น นักทองเที่ยว
ไดรับอิทธิพลมากที่สุดคือ  ดานราคา ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถชมการแขงขันฟรี   ไมเก็บคาใชจายในการเขาชมการแขงขัน รองลงมาไดแกดานผลิตภัณฑแ มี
การจัดการแขงขันและกิจกรรมระหวางการแขงขัน  ที่หลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับ เสาวลักษณแ เครืออารียแ (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปใ จจัยที่มีผลใน
การตัดสินใจเลือกใชโรงแรมของผูทองเที่ยวชาวไทย บริเวณชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา ความสะอาดของหองพัก และอุปกรณแ
เครื่องใชในหองพัก ผลการตัดสินใจอยูในระดับมาก  ดานการสงเสริมการตลาด มีความสะดวกในการรับรูขาวสารตารางการแขงขัน ผานสื่อ โทรทัศนแและ
วิทยุ ดานทําเลที่ตั้งซ่ึงสนามแขงขันที่ตั้งสังเกตเห็นไดงาย  คลายคลึงกับ ทอฝใน จันทรแสม (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องปใจจัยและผลตอคนไทยข องการ
ตัดสินใจเขาพักโรงแรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากในการตัดสินใจเขาพัก
โรงแรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คือ ตางๆ สถานที่ตั้งของแรมใกลแหลงชุมชนและทองเที่ยว  การสรางและนําเสนอลักษณะกายภาพ  
สนามแขงขันมีการตกแตงสถานที่ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณแ ดานบุคคล มีพนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแยมแจมใสและเป็นกันเอง และ
ดานกระบวนการ โดยกระบวนการอํานวยการจราจรที่ดีแกนักทองเที่ยว  ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  พัณณแชิตา โกมุทมณี ( 2556) ที่ได
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรสวนลุงโชคอําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อการทองเที่ ยวที่ยังยืน  ซ่ึงระบุวา
นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากตอผลิตภัณฑแ  บุคลากรและกระบวนการในการนําเที่ยวในสวนลุงโชคเชนกัน  

ผลจากการวิเคราะหแสมมุติฐาน พบวาเมื่อพิจารณาจากความแตกตาง  เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได  อาชีพ และระดับ
การศึกษาโดยรวมนักทองเที่ยวโดยรวมทั้ง 6 ปใจจัย ปใจจัยสวนบุคคลเหลานั้นจะนั้นอิทธิพล ของดานผลิตภัณฑแและการบริการ รองลงมาจะเนนอิทธิพล 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  จะไดรับอิทธิพล
จากปใจจัยสวนประสมตลาด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลลดา  มงคลวนิชและคณะ (2556) ที่ไดศึกษาถึงความสําคัญของปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกเท่ียวตลาดน้ําของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระบุวาเยาวชนไทยที่มีลักษะทางประชากรศาสตรแ ไดแก  เพศ อายุ
รายไดและ อาชีพที่แตกตางกันจะใหความสําคัญตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวตลาดน้ําไมแตกตางกันนั่นคือ   ไมวา
นักทองเที่ยวชวงอายุใดหรืออาชีพใดก็เนนอิทธิพลของสินคา  บุคลากร และกระบวนการ  ภายในสวนสละอาทิตยแเหมือน ๆ กันนั่นเอง  ทั้งนี้จากขอมูล
นักทองเที่ยวที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ แตกตางกัน อันเนื่องมาจากผูชมกีฬาเรือยาวประเพณีมีวัตถุประสงคแในการเขา
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ชมที่หลากหลาย เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแในทุกๆ มีความสัมพันธแกันกับการชมการแขงขันเรือ ยาว
ประเพณีของนักทองเท่ียวตามลําดับ   
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  6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรจัดโซนรานคาภายในงานใหเป็นระเบียบเรียบรอยงายตอการชมและเลือกซ้ือสินคา           
ของนักทองเที่ยว 
  7. ดานกระบวนการ ควรพัฒนากระบวนการรับสมัคร ดําเนินจัดการแขงขัน และรายงานผลการแขงขันที่รวดเร็ว ผานระบบออนไลนแ              
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวที่เขาชมการแขงขัน 
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การบริโภคบนพ้ืนฐานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ 
The consumption based on confidence of the economy 

 
ชินพันธ๑  โรจนไพบูลย๑1 และคณะ  

Chinapund Rojanapaiboon and Colleague  
 
บทคัดยํอ 

การบริโภคมีความสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นหนึ่งในปใจจัยหลักที่มีผลตอขนาดผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ อัน
เนื่องมาจากการใชจายของภาคครัวเรือนจะสงผลตอไปยังการทํางานของตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจ 
       บทความนี้ไดวิเคราะหแใหเห็นถึงความสัมพันธแของการบริโภคกับรายได และความสัมพันธแของการคาดการณแทางเศรษฐกิจกับการคาดการณแ
อยางมีเหตุผลของผูบริโภค ดวยการอางอิงถึงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ,ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผูบริโภค ใน
ปี 2559 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงทิศทางความสัมพันธแของตัวชี้วัดที่ปรากฏ เพื่อแสดงใหเห็นวา ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการคาดการณแอยางมีเหตุผลของ
ผูบริโภคจะสงผลตอไปยัง เปูาหมายการดําเนินนโยบายการเงินการคลัง และการขยายตัวของเศรษฐกิจในทายที่สุด 
  
ค าส าคัญ : การบริโภค,  ความเชื่อมั่น,  เศรษฐกิจ    
 
Abstract 
         The consumption have importance to  economics growth. As a result of the one factor that impact to magnitude of Gross 
Domestic Product. In consideration of household consumption will transmission to Economics Multiplier. 
      In this article has proposed of the link between consumption expenditures and income, the involvement of economics 
expectation and rational expectation of consumer. Hereby to reference of Business Sentiment Index, Private Consumption Index 
and consumer confidence index in 2016 to demonstrate the direction relate to indicators. To indicated that the economics 
confidence and rational expectation of consumer will implied to the target of monetary and fiscal policies and eventually to 
economics growth 
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บทน า 
        การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปใจจุบัน  เป็นผลมาจากปใจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการ แตหนึ่งในปใจจัยที่ขับเคลื่อนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไดแก การบริโภค ซ่ึงการบริโภคของภาคครัวเรือนนับเป็นปใจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญซ่ึงสงผลตอขนาดของผลิตภัณฑแมวลรวมภายในป ระเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ทั้งนี้ การบริโภคเป็นสวนประกอบที่สําคัญดานอุปสงคแมวลรวม(Demand Sides) โดยคาใชจายในการบริโภคคิดเป็น
สัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 52.50 ของผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ ในชวง 10 ปีที่ผานมานับตั้งแตปี พ.ศ.2549-2559(สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ,2560) 
        ดังนั้นการเขาใจถึงพฤติกรรมและการวางแผนในการใชจายเพื่อการบริโภค ของภาคครัวเรือน  จะนําไปสูการบริหารจัดการสินคาและบริการ 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ซ่ึงจะมีผลตอการจัดสรรทรัพยากร  การผลิต  และการลงทุน ไดอีกทางหนึ่งอันกอใหเกิดผลตอเนื่องเป็น
ทวีคูณตอระบบเศรษฐกิจ  (Multiplier Effect) กลาวคือการใชจายของภาคครัวเรือนจะเปลี่ยนเป็นรายไดของภาคธุรกิจซ่ึงจะกอใหเกิดการชี้นําในการ
ขยายการลงทุนและการจางงานตอไป ผลดังกลาวจะเกิดการไหลกลับของวงจรกระแสการหมุนเวียนของปริมาณเงินในดานรายไดจาก คาตอบแทนปใจจัย
การผลิตหรือคาจางกลับไปสูภาคครัวเรือนและชักนําไปสูการเพิ่มขึ้นของการใชจาย เป็นวงจรเชนนี้เรื่อยไป 
       อยางไรก็ตามปใจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภค ในทางเศรษฐศาสตรแมีหลากหลายปใจจัยไดแก รายได,   รสนิยมของผูบริโภค, 
วัฒนธรรม จิตวิทยา สิ่งแวดลอมทางสังคม ตลอดจนการรับรูขอมูลขาวสาร  ซ่ึงในปใจจุบันอิทธิพลของสื่อและการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการใชจายของผูบริโภคบนพื้นฐานความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจเป็นอยางมาก ทั้งนี้ ดร.วีรพงษแ  รามางกูร อธิบายวา ความเชื่อมั่นของผูบริโภค 
(Consumer Confidence ) เป็นการประมาณความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณแเศรษฐกิจสวนบุคคล ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
ศักยภาพในการใชจายของผูคนและมักถูกนําไปใชเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามมีขอมูลอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงไดจากการวิเคราะหแขอมูลตัวเลข
สถิติทางเศรษฐกิจ  ที่ชี้ใหเห็นถึงการใชจายของภาคครัวเรือนที่มักใชในการอางอิง ไดแก ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค(Consumer Price Index :CPI) ซ่ึงเป็น
ดัชนีที่สะทอนใหทราบถึงคาครองชีพของประชาชนซ่ึงมักใชควบคูกับเงินเฟูอ( Inflation ) ที่แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีราคาสินคาผูบริโภค
หรือ การทีร่ะดับราคาสินคาสูงเพิ่มขึ้น  อันเป็นผลสวนหนึ่งที่เกิดจากการใชจายในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น นั่นเอง 
      จากที่กลาวมาขางตนบทความวิชาการนี้ตองการอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธแของการบริโภคกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผูบริโภค และ
การคาดการณแอยางมีเหตุผลของผูบริโภค เนื่องจากในทางเศรษฐศาสตรแการใชจายเพื่อการบริโภคและการคาดการณแอยางมีเหตุผลของประชาชน จะมีผล
ตอประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ซ่ึงในทายที่สุดจะสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป 
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ความสัมพันธ๑ของการบริโภคกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เป็นการวัดโดยการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตามระเบียบวิธีวิจัยหรือ เป็นการใชขอมูลทางเศรษฐกิจใน

ลักษณะของ ตัวเลขดัชนี ตางๆ เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจ  ในปใจจุบันมีหลายหนวยงาน ไดจัดทําขึ้นอาทิ ธนาคารแหงประเทศ
ไทย,สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯลฯ ซ่ึงขอมูลเหลานี้เป็นขอมูลที่ใชในการอางอิงประกอบการวิเคราะหแพลวัตการเปลี่ยนแ ปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะเป็นเครื่องสงสัญญาณในการสงผานกลไกการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆ  ขอมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
ที่เผยแพรในปใจจุบันมีหลายกลุมหลายประเภท ขึ้นกับวัตถุประสงคแของผูจัดทําและการนําไปใชประโยชนแ  หนึ่งในขอมูลเหลานั้ นคือ เครื่องชี้ภาวะ
เศรษฐกิจ (Economic Indicator) อันเป็นขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงสถานการณแทางเศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชน  โดยเครื่องชี้สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment Indicator) หรือบางทีเรียกวา ดัชนีภาวะ
เศรษฐกิจ มี 3 ประเภทไดแก 1.ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ (Leading Economic Indicator) เป็นขอมูลสถิติตางๆที่ปรับตัวลวงหนากอนการปรับตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจสวนรวม เชน ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแ 2.ดัชนีพองภาวะเศรษฐกิจ (Coincident Economic Indicator)  เป็นขอมูลสถิติตางๆที่
ปรับตัวพรอมกับการปรับตัวของภาวะเศรษฐกิจสวนรวม เชน ดัชนีราคาผูบริโภค และ 3.ดัชนีชี้ตามภาวะเศรษฐกิจ(Lagging Economic Indicator) เป็น
ขอมูลสถิติตางๆที่ปรับตัวลาชากวาการปรับตัวของเศรษฐกิจสวนรวม เชน ระยะเวลาการวางงานโดยเฉลี่ย  
      นอกจากนี้ยังมีดัชนีที่นิยมใชเป็นขอมูลอางอิงอีกชุดหนึ่งคือ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) ซ่ึงเป็น ดัชนีที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจัดทําขึ้นจากขอมูลซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและใหญ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสํารวจ
ความคิดเห็นจะนํามาจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจซ่ึงประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 1.ผลประกอบการโดยทั่วไปของบริษัท ที่จะสะทอนภาพรวมของ
สภาวการณแทางธุรกิจ  2.ปริมาณการผลิต/การคา/การบริการ  สะทอนการใชกําลังการผลิตของภาคธุรกิจ 3.การจางงานของบริษัทสะทอนภาวะธุรกิจของ
บริษัทและภาวะตลาดแรงงาน  4.การลงทุนของบริษัทสะทอนวาหากบริษัทเพิ่มการลงทุนแสดงวาเศรษฐกิจดีขึ้น 5.คําสั่งซ้ือทั้งหมดสะทอนความตองการ
ของตลาดซ่ึงจะสงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของบริษัท 6. ตนทุนของการประกอบการ สะทอนภาพวาตนทุนการผลิตกระทบธุรกิจของบริษัทหรือไม  
คาดัชนีที่คํานวณขึ้นเป็นคาดัชนี 2 ตัวคือ คาดัชนีความเชื่อมั่น ณ เดือนที่สํารวจ และคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณแในเดือนถัดไป ซ่ึงเป็นดัชนีความเชื่อมั่น
ที่สํารวจลวงหนาประมาณ 3-4 เดือน คาดัชนีที่คํานวณหากมีคาเทากับ 50 แสดงถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัว ถาดัชนีมีคามากกวา 50 แสดงถึง ความ
เช่ือมั่นทางธุรกิจดีขึ้นและหากดัชนีมีคานอยกวา 50 แสดงถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจแยลง(ธนาคารแหงประเทศไทย,2559)                          
       สําหรับดัชนีที่บงชี้ถึงความเชื่อมั่นในการใชจายของผูบริโภคไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค(Consumer Confidence Index) ซ่ึงเป็นดัชนีที่
ใชวัดหรือประเมินความรูสึกของผูบริโภคเกี่ยวกับภาวะการจางงานในปใจจุบันและอนาคต รายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปใจจุบันและ
อนาคต การประเมินความรูสึกของผูบริโภคในดานตาง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคสามารถอธิบายแนวโนม การวางงาน 
อัตราเงินเฟูอ หรือเงินฝืดตลอดจนขนาดของรายไดที่แทจริงได ซ่ึงจะชวยใหรัฐบาลสามารถแกไขปใญหาเศรษฐกิจไดใกลเคียงกับความจริงไดมากที่สุด(ศูนยแ
พยากรณแเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,2559) 
         สําหรับดัชนีชี้วัดการบริโภคที่ธนาคารแหงประเทศไทยจัดทําขึน้เพื่อใชติดตามภาวะ และการประเมินแนวโนมการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คือ
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index หรือ PCI) เป็นดัชนีชี้ทิศทางการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน โดยคํานวณจาก 5 
องคแประกอบหลักไดแก ดัชนีการใชจายสินคาไมคงทน(ประกอบดวยดัชนีคาปลีก,ปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภทตางๆและปริมาณการใชไฟฟูาภาค
ครัวเรือน) ดัชนีการใชจายสินคากึ่งคงทน(ประกอบดวยยอดคาปลีกสิ่งทอเครื่องนุงหม และปริมาณการนําเขาสิ่งทอเครื่องนุงหม)ดัชนีการใชจายสินคา
คงทน(ประกอบดวย ยอดจําหนายรถยนตแนั่ง รถจักรยานยนตแและรถยนตแเชิงพาณิชยแ)ดัชนีการใชจายภาคบริการ(ประกอบดวยภาษีมูลคาเพิ่มกลุมโรงแรม
และภัตตาคาร และยอดขายภาคบริการภาคคมนาคมขนสง)และดัชนีการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติ(ประกอบ ดวยจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ) 
(ธนาคารแหงประเทศไทย,2559) 
       สวนปใจจัยที่เป็นตัวกําหนดระดับการบริโภค ในบทความนี้มุงอธิบายความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการบริโภคกับรายได ซ่ึงในทาง
เศรษฐศาสตรแ มีนักเศรษฐศาสตรแหลายทานที่ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่ออธิบายความสัมพันธแระหวางการบริโภคกับรายได โดยมีทฤษฎีที่อธิบาย
ความสัมพันธแของการบริโภคและรายได ดังนี้ 1.ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธแกับรายไดสัมบูรณแ (Absolute Income Theory of Consumption ) เป็น
ทฤษฎีตามแนวคิดของ John Maynard Keynes  ซ่ึงอธิบายวาการบริโภคที่เกิดขึ้นในงวดเวลาใดเวลาหนึ่งมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกับระดับรายได
สัมบูรณแ(Absolute Income)ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ซ่ึงรายไดสัมบูรณแก็คือรายไดสุทธิหลังหักภาระภาษีของบุคคล โดย Keynes ชี้ใหเห็นวาการบริโภคมี
ความสัมพันธแกับรายไดสัมบูรณแในทิศทางเดียวกัน แตเป็นความสัมพันธแที่ไมไดสัดสวนกัน ( Nonproportional relationship )  อยางไรก็ตาม Siman 
Kutznets  ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริโภคกับรายได ในชวงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น พบวา ระดับการบริโภคกับระดับรายได มีความสัมพันธแที่ได
สัดสวนกัน (Proportional Relationship) ชี้ใหเห็นวา การบริโภคตามแนวคิดของ Keynes เป็นการบริโภคในระยะสั้น แตในระยะยาวครัวเรือนจะใชจาย
ในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม และเป็นสัดสวนกันกับรายไดที่เพิ่มขึ้น 2.ทฤษฎีรายไดเปรียบเทียบ(Relative Income Theory of Consumption )          
James S. Duesenberry ไดพัฒนาทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธแกับรายไดเปรียบเทียบ โดยอธิบายวาการบริโภคมิไดมีความสัมพันธแกับระดับรายไดสัมบูรณแ
เทานั้น แตจะมีความสัมพันธแกับระดับรายไดเปรียบเทียบ (relative Income) กับบุคคลอื่นดวย  กลาวคือ บุคคลที่มีรายไดเมื่อเปรียบเทียบต่ํากวาระดับ
รายไดเฉลี่ยของคนในสังคม มีแนวโนมที่เขาจะใชจายเพื่อการบริโภคคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดของเขา เหตุที่เป็นเชนนี้เพราะเข าจะพยายามรักษา
ระดับการบริโภคของเขาใหใกลเคียงกับระดับการบริโภคเฉลี่ยของคนในสังคมทั้งๆที่ระดับรายไดของเขาคอนขางต่ําก็ตาม  ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดวา
พฤติกรรมการบริโภคของแตละบุคคลมีความสัมพันธแซ่ึงกันและกัน มากกวาที่จะเป็นอิสระจากกัน  และอาจเป็นการเลียนแบบหรือการเอาอยางกันในการ
บริโภค (Demonstration Effect) ฉะนั้นการบริโภคในปใจจุบันจะถูกกําหนดโดยแบบแผนของการบริโภคในอดีตกลาวคือ สัดสวนของรายไดที่นําไปใชใน
การบริโภคไมไดขึ้นอยูกับรายไดสัมบูรณแ(Absolute Income )แตขึ้นอยูกับรายไดเปรียบเทียบ ทั้งนี้ Duesenberry ชี้ใหเห็นพฤติกรรมของผูบริโภควา 
บุคคลจะรักษาแบบแผนการบริโภคของตนกับระดับรายไดสูงสุดที่เขาไดรับมากอน ผูบริโภคจะไมเต็มใจลดระดับการบริโภคของตนมากนัก เพราะความ
เคยชินกับมาตรฐานการครองชีพเดิม ดวยเหตุนี้เอง เมื่อรายไดลดลง บุคคลจะลดการบริโภคแตเพียงเล็กนอยเทานั้น แตเมื่อเศรษฐกิจขยาย ตัวรายไดที่
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ไดรับคอยๆเพิ่มสูงขึ้น การบริโภคจะเพิ่มชาลงและการออมจะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานรายไดเปรียบเทียบของ Duesenberry ที่มีลักษณะเป็นผล
สะทอนกลับ (Ratchet effect) 3.ทฤษฎีรายไดถาวร (Permanent Income Theory of Consumption) Milton Friedman ไดอธิบายวาการบริโภคใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากจะขึ้นอยูกับรายไดที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นแลว ยังขึ้นอยูกับรายไดในอนาคตที่ผูบริโภคคาดวาจะไดรับอีกดวย นั่นคือ ในปใจจุบัน
การใชจายในการบริโภคนั้น ไมจําเป็นจะตองผูกพันกับรายไดในปใจจุบันตราบเทาที่ผูบริโภคสามรถใชรายไดในอนาคตโดยการกูยืมและยอมเสียดอกเบี้ย ตาม
แนวคิดของ Friedman รายไดถาวรหมายถึงรายไดเฉลี่ยระยะยาวที่คาดวาจะไดรับจากการทํางานและจากสินทรัพยแอื่นๆที่บุคคลถือไว(รําพึง เวชยันตแวุฒิ ,2540)   
      จากพฤติกรรมการบริโภคที่สัมพันธแกับรายได ไมวาจะเป็นรายไดสัมบูรณแ  รายไดเปรียบเทียบ หรือรายไดถาวร สะทอนใหเห็นวาระดับการ
บริโภคขึ้นกับรายไดในงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง และการคาดการณแเกี่ยวกับรายไดในอนาคต ทั้งนี้ในงานวิจัยของ Karl Whelan (2011) พบวาปใจจัยสําคัญที่มี
ผลตอการบริโภคประกอบดวยตัวแปรที่มีนัยสําคัญคือการคาดการณแรายไดในอนาคต และรายไดที่แทจริงในปใจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Chang Tai 
Hsieh (2003) ที่พบวาการตอบสนองของชาวอลาสกาตอรายไดประจําปีที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐ ทําใหการใชจายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นตามการ
คาดการณแของประชาชนถึงรายไดในอนาคตของเขา จากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของรัฐอลาสกาและ John J. Heim (2009) พบวารายไดที่ใชจายไดจริง
ของภาคครัวเรือนเป็นตัวแปรที่มีนัยสําคัญในแบบจําลองอุปสงคแในการบริโภค  
       ในกรณีของประเทศไทยจากขอมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจปใจจุบันที่สะทอนสถานการณแเศรษฐกิจที่เป็นอยูและดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค ซ่ึง
ไดจากการสํารวจเพื่อสะทอนความเชื่อมั่นในสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยพบวาดัชนีความเชื่อมั่ นทาง
ธุรกิจ ในปี 2559 ที่ผานมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 49.55 ซ่ึงนอยกวา 50  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความเชื่อมั่นภาคธุรกิจแยลง สอดคลองกับผลการสํารวจความ
เช่ือมั่นทางเศรษฐกิจของผูบริโภคในปี 2559 ของศูนยแพยากรณแเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่พบวาดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ มี
คาเทากับ 62.18 ซ่ึงต่ํากวา 100 ชี้ใหเห็นถึงความไมเชื่อมั่นในภาวะทางเศรษฐกิจ สอดคลองกับผลสํารวจของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน ที่พบวาผูบริโภคสวนใหญรอยละ 58.41 คาดการณแวาเศรษฐกิจในปี 2559 จะแยลง ประกอบกับเมื่อพิจารณาขอมูลดัชนีก ารอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน ของธนาคารแหงประเทศไทย ในปี 2559  พบวาดัชนีมีคาเฉลี่ยในระดับรอยละ 117.82 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผานมาเพียงรอยละ3 
เทานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ John (2009) ที่พบวาดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคมีผลตออุปสงคแในการใชจายเพื่อการบริโภคและการลงทุน 

ความสัมพันธ๑ของการคาดการณ๑ทางเศรษฐกิจกับการคาดการณ๑อยํางมีเหตุผลของผู๎บริโภค  
ในยุคปใจจุบันที่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุดหนาไปอยางมาก และผลของความกาวหนาในการแพรกระจายขาวสาร สงผลตอการ

คาดการณแอยางมีเหตุผล (Rational Expectations)ของประชาชน ซ่ึงเป็นสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยแ ในแงที่วา มนุษยแจะตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจโดยพิจารณาจากขาวสารที่หาไดทั้งหมดวา ผลจากการตัดสินใจจะเป็นอยางไรในอนาคต การกําหนดการคาดการณแของมนุษยแจะกระทําบน
พื้นฐานของพฤติกรรมในการเสาะแสวงหาขาวสารและพิจารณาขาวสารอยางมีเหตุผลเพราะมนุษยแไมวาจะเป็นนักธุรกิจ  ผูใชแรงงาน ผูบริโภคหรือผูลงทุน 
ก็ลวนแตตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น โดยมนุษยแจะใชประโยชนแจากขาวสารตางๆที่หาไดในทางที่ดีที่สุด และพิจารณาถึงส่ิงตางๆ
รวมทั้งนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล ในการคาดการณแของเขาในอนาคต มนุษยแจะมีการวางแผนในอนาคตทั้งๆที่รู วาเป็นสิ่งที่ไมแนนอนและ
เป็นไปไดที่จะตัดสินใจผิดพลาด แตมนุษยแจะเรียนรูจากประสบการณแและหลีกเล่ียงการใชขาวสารที่มีอยูอยางผิดๆอันจะสงผลกระทบตออนาคตของเขาเอง 
และกลไกการทํางานทางเศรษฐกิจจะดําเนินไปในลักษณะที่ใหคุณตอผูที่มีการคาดการณแที่ดี และใหโทษตอผูที่ไมมีการคาดการณแที่ดี โดยการศึกษาของ 
Sadullah Celik(2010) พบวาการตอบสนองของผูบริโภคมีสวนถูกชี้นําจากขอมูลขาวสารที่แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Sydney C. Ludvigson(2004) ที่พบวาการรับรูขอมูลขาวสารลวงหนามีผลตอเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริโภคโดยขอมูลที่มีอิทธิพลไดแก ดัชนีชี้วัดทาง
การเงิน การคาดการณแถึงรายไดในอนาคต และอัตราการวางงาน 

ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรแสํานักคลาสสิกใหม (New Classical Economics)ตอการคาดการณแอยางมีเหตุผลนั้น มณิศรี พันธุลาภ อธิบาย
ใหเห็นวานโยบายของรัฐที่มุงจะกระตุนใหมีการใชจายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย หรือใชนโยบายการคลังแบบ
ขยายตัวในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา  ผลของการดําเนินนโยบายดังกลาวอาจจะไมมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว แตมิไดหมายความวา นโยบ าย
การเงินการคลังจะไมมีบทบาทอะไร โดยนักเศรษฐศาสตรแสํานักคลาสสิกใหมเชื่อวาการดําเนินนโยบายการเงินในการ จัดการภาวะเงินเฟูอเพื่อควบคุมให
การเพิ่มขึ้นของระดับราคาอยูในระดับต่ําพอสมควรระดับหนึ่ง(การใชนโยบายการเงิน แบบกําหนดเปูาหมายอัตราเงินเฟูอ) การดําเนินนโยบายลัก ษณะ
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอแผนการผลิต และการจางงานของหนวยเศรษฐกิจ แตหลังจากที่ไดมีการปรับตัวไประยะหนึ่ง หนวยเศรษฐกิจก็จะตระหนักถึง
ความมุงมั่นของรัฐบาลในการควบคุมภาวะเงินเฟูอและจะวางแผนการผลิต ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงเมื่อเป็นไปตามนี้แลวนโยบายการเงินก็
จะใชในลักษณะของการเพิ่มปริมาณเงินในอัตราที่เหมาะสมและจะไมกอใหเกิดผลเสียตอระดับการจางงานแตอยางใด เนื่องจากการคาดการณแข อง
ประชาชนไดคํานึงถึงผลกระทบทางดานราคาของนโยบายการเงินอยูแลว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเปูาหมายการดําเนินนโยบายการเงินของนักเศรษฐศาสตรแ
สํานักคลาสสิกใหม ก็คือการขจัดความไมแนนอนของระดับราคาในอนาคตโดยวิถีทางนี้เช่ือวานโยบายดังกลาวจะทําใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตไปอยาง
มีเสถียรภาพและจะไมประสบกับปใญหาการวางงาน ทั้งนี้จากการศึกษาของ Kelvin A Sergeant (2011)พบวาในระยะสั้นดัชนีความเชื่อมั่นในการบริโภค
เป็นตัวแปรนโยบายที่สําคัญตัวแปรหนึ่งในระบบเศรษฐกิจซ่ึงดัชนีความเชื่อมั่นในการบริโภค และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธแในทิศทาง
เดียวกันและดัชนีความเชื่อมั่นในการบริโภค สามารถพยากรณแของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

จากการที่การบริโภคมีความสัมพันธแกับรายได แตรายไดดังกลาวหมายถึง รายไดสัมบูรณแตามแนวคิดของเคนสแ หรือรายไดเปรียบเทียบตาม
แนวคิดของดิวเซนเบอรี่ หรือรายไดถาวรตามแนวคิดของฟรีดแมน ความสัมพันธแของการบริโภคกับรายได ที่แตกตางกันนี้จะมีผลทําใหการเปลี่ ยนแปลง
มาตรการของนโยบายเศรษฐกิจซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอระดับอุปสงคแรวมตางกัน เชนในกรณีของการลดอัตราภาษีเงินไดเพื่อกระตุนอุปสงคแรวมนั้น  
ถาการบริโภคมีความสัมพันธแกับรายไดสัมบูรณแตามแนวคิดของเคนสแ จะทําใหรายไดสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นและจะมีผลตอไปทําใหการบริโภคและอุปสงคแ
รวมเพิ่มขึ้นได แตถาการบริโภคมีความสัมพันธแกับรายไดถาวร ซึ่งขึ้นอยูกับกระแสรายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจะไมเกิ ด
ผลกระทบตอกระแสรายไดในอนาคต ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปใจจุบันก็จะคงเดิม การลดอัตราภาษีก็จะไมมีอิทธิพลกระตุนการบริโภค
และอุปสงคแรวมตามทีผูวางนโยบายเศรษฐกิจตองการ ดังเชนผลการวิจัยของ Karl Whelan (2011) พบวาปใจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริโภคประกอบดวย
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การคาดการณแถึงรายไดในอนาคต รายไดที่แทจริงในปใจจุบัน มูลคาที่แทจริงของสินทรัพยแและการคาดการณแผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรั พยแ 
นอกจากนี้ไดทําการทดสอบแบบจําลอง Rational Expectations Permanent Income Hypothesis (RE-PIH) พบวาการคาดการณแของผูบริโภคตอ
รายไดในอนาคตจะสงผลตอคาใชจายเพื่อการบริโภคที่สูงขึ้น ในปใจจุบัน และยังชี้ใหเห็นวา หากครัวเรือนมีการคาดการณแอยางมีเหตุ ผล การที่รัฐใช
นโยบายการคลังแบบขาดดุลดวยการลดภาษีชั่วคราว จะมีผลตอการใชจายเพื่อการบริโภคในปใจจุบันนอยกวาหนึ่งเพราะครัวเรือนคาดวาการลด ภาษีใน
วันนี้จะมีผลตอการเพิ่มภาษีในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของRobert McClelland (2008) ที่ไดทดสอบผลกระทบของการคืนภาษีใหผูเสียภาษี เพื่อ
กระตุนการใชจายของประชาชนสหรัฐอเมริกา ตามนโยบายในการลดภาษีและเพิ่มงบประมาณการใชจายของรัฐบาล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยที่
ประชาชนไมไดคาดการณแการวานโยบายการลดภาษี เป็นนโยบายชั่วคราวหรือถาวรและประชาชนไมไดคาดการณแถึงผลที่อาจมีการเพิ่มภาษี ในอนาคตเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณผลการวิจัยพบวาประชาชนที่ไดรับเงินคืนจากการเสียภาษีอากร มีการใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 12-30 จากเงินภาษีที่ไดรับคืน 
       จึงเห็นไดวาการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงการคาดการณแของประชาชน เพราะผลของการคาดการณแอยางมีเหตุผล มีผลตอ
เปูาหมายการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ  หากประชาชนไดมีการคาดการณแอยางมีเหตุผลโดยใชขาวสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวของทั้งในอดีต  ปใจจุ บัน และที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการสงผานของตัวแปรในระบบเศรษฐกิจเป็นอยางดี ดังที่ พงศแศักดิ์  เหลืองอรามและ
ยุทธนา เศรษฐปราโมทยแ (2558) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของนโยบายการเงินผานการสื่อสารของธนาคารแหงประเทศไทย  โดยใชเครื่องมือทางสถิติที่
เรียกวา Latent Semantic Analysis และ Wordfish ในการวิเคราะหแเนื้อหาและการคํานวณโดยใชหลักการทางสถิติ พบวาการเผยแพรขอมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงประกอบดวยการแถลงขาวผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน,การเผยแพรรายงานนโยบายการเงิน             
รายไตรมาสและการเปิดเผยรายงานประชุม กนง.ฉบับยอ มีผลตอคาดัชนีการส่ือสารที่ไดจากรายงานผลการประชุมของ กนง. มีการเคลื่อนไหวที่สอดคลอง
กับคาพยากรณแแนวโนมผลผลิตและอัตราเงินเฟูอลวงหนา 4และ 8 ไตรมาส ตลอดจนมีสวนชวยเพิ่มความสามารถในการพยากรณแการตัดสินใจเกี่ยว กับ
ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแสดงใหเห็นวาการสื่อสารผานรายงานผลการประชุมของ กนง .มีสวนชวยใหกลไกการสงผานของนโยบายการเงินเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในตลาดเงินและการที่ทําใหผลผลิตและอัตราเงินเฟูอ มีขนาด
การตอบสนองที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ดังนั้นการที่ประชาชน มีการคาดคะเนผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตน จะมีผลตอประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจที่แทจริง 
 
สรุป 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค เป็นการประมาณความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูและคาดการณแถึงภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
ทั้งนี้การวัดความเชื่อมั่นของผูบริโภคไมวาจะวัดดวยการสํารวจความคิดเห็นผานดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคหรือเป็นการประเมินแนวโนมการใชจาย โดยใช
การวิเคราะหแทางสถิติจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เป็นสิ่งที่สะทอนใหทราบถึงพฤติกรรมการใชจายและการวางแผนเพื่อการใชจายของผูบริโภค
ในอนาคต บนพื้นฐานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรแมีหลายปใจจัยที่เขามาเกี่ยวของ โดยปใจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการกําหนดระดับการ
บริโภคคือรายได ซ่ึงตามทฤษฎีการบริโภคไดใหความสําคัญกับประเภทของรายไดที่เขามาเกี่ยวของไดแก รายไดสัมบูรณแ  รายไดเปรียบเทียบและรายไดใน
อนาคต นอกจากนี้ยังมีผลของการคาดการณแอยางมีเหตุผลของผูบริโภคเขามาเกี่ยวของ ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ มูล
ขาวสารในปใจจุบัน สงผลตอ ประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ที่อาจมีประสิทธิภาพในขอบเขตที่จํากัด อยางไรก็ตามใน
ทายที่สุดระดับการบริโภค การคาดการณแทางเศรษฐกิจอยางมีเหตุผลและการใชนโยบายทางเศรษฐกิจ ในการกระตุนการบริโภคของภาคครัวเรือน จะมีผล
ตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาการเพิ่มมูลคาของเครื่องขยายเสียงสําหรับธรุกิจโดยใชโมเดลธุรกิจ BCG Matrix และcost/benefit analysisสําหรับการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อใหอยูรอด เปูาหมายของโมเดลทางธุรกิจนี้คือเพื่อวิเคราะหแผลิตภัณฑแเครื่องเสียง ใหแนวทางในการเพิ่มมูลคาของเครื่องขยายเสียงและประเมินคาของ
การลงทุน โดยนําแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ BCG Matrix และการประเมินความคุมคาในการลงทุน (cost/benefit analysis) ผล
การศึกษาพบวาผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงสวนใหญอยูในกลุม Cash cow และไมมีสินคาในกลุม Star เลย ดวยเหตุนี้ การพยายามที่จะผลักดันสินคาจาก
กลุม Question Mark ใหไปยังกลุม Star มันเป็นเร่ืองสําคัญที่จะรักษาธุรกิจไว เนื่องจากมันจะไปเพิ่มสวนแบงทางการตลาดและทําใหธุรกิจเจริญรุงเรือง
มากขึ้น ผลของการศึกษาในการผลักดันสินคา KM2500S พบวา สามารถประสบความสําเร็จภายในเง่ือนไขตนทุน 800,000 บาทและสามารถคืนทุนใน
ระยะเวลา 2.7 ปี  
 
ค าส าคัญ: BCG Matrix , การวิเคราะหแตนทุน-ผลประโยชนแ (Cost/Benefit Analysis) , การวิเคราะหแความออนไหว, การเพิ่มมูลคา, Question Mark 
 
Abstract  
 Study of adding value of power amplifiers for the family business based on BCG matrix and cost/benefit analysis is 
presented for development of surviving this business. Its purpose is to analyze the audio products, provide guidelines for 
increasing the value of the amplifier and also to assess the value of the investment. The concept of BCG matrix and cost/benefit 
analysis is used to formulate the most products in the Cash Cow and non-product in the Star. Pushing the product in Question 
Mark group into Star is important to keep the businesses, because it will increase the business market share and greater 
prosperity. For the results in this study, the product of KM2500S can be pushed for capable to achieve the cost of 800,000 Baht 
and can payback a period of2.7 years 
 
Keyword: BCG matrix; cost/benefit analysis; adding value; power amplifiers 
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อิเล็กทรอนิกสแในไตรมาส 2/2559  มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 112.66 เพิ่มขึ้น รอยละ 5.00 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น รอยละ 7.39 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปีกอน โดยมาจากกลุมอุตสาหกรรมไฟฟูาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 17.61 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปีกอน เนื่องจากการสงออก
เครื่องปรับอากาศ และตูเย็นไปตลาดหลักสวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้น สําหรับกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแปรับตัวลดลงรอยละ 0.03 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปีกอน เนื่องจากสินคาอิเล็กทรอนิกสแสวนใหญปรับตัวลดลง ไดแก HDD Semiconductorและ Printer ปรับตัวลดลงรอยละ 14.39 13.73 
และ 10.06 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปีกอน เนื่องจากความตองการใชคอมพิวเตอรแสวนบุคคลลดลงและหันไปใชแท็บเล็ตและสมารแท
โฟนมากขึ้น ประกอบกับความตองการผลิตภัณฑแอิเล็กทรอนิกสแในตลาดโลกลดลง สภาพของการแขงขันในปใจจุบัน ทําใหผูผลิตตองเผชิญทั้งการแขงขันที่
เกิดจากคูแขงขันตลาดภายในประเทศและกับคูแขงขันจากตางประเทศ  รวมทั้งการแขงขันจากสินคาและบริการประเภทใหมๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีเขามาทดแทนสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจเครื่องขยายเสียง ซ่ึงเครื่องขยายเสียงถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ทําใหยอดการจัดจําหนายของ
ผูผลิตในประเทศไทยลดลง อีกทั้งการนําเขาเครื่องขยายเสียงจากประเทศจีนที่มีราคาถูกกวาเขามามีสวนแบงตลาดในประเทศไทยอีกดวย  จากขอมูลของ
ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเครื่องขยายเสียงจําหนายมานานกวา10 ปี ซ่ึงยังสามารถจัดจําหนายเครื่องขยายเสียงไดเรื่อยมา แตประสบปใญหาคืออัตราการ
เติบโตของยอดการจัดจําหนายของธุรกิจตั้งแตปี 2557 มียอดขาย 15,999,782.25 บาท ถึง ปี 2559 มียอดขาย 17,810,060.85 บาท ซ่ึงมีการเติบโต
ไมไดตามเปูาหมาย คือ 19,000,000 บาท  
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 ดังนั้นธุรกิจจะนําเอาปใญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหแโดยใชทฤษฎี Fishbone diagram, Pareto Diagramและการสัมภาษณแผูบริหารเพื่อใหทราบ
สาเหตุที่แทจริง ซ่ึงสามารถแกปใญหา โดยการวิเคราะหแเชิงปริมาณโดยนํา BCG Matrix เพื่อกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑแ เครื่องขยายเสียงและการ
วิเคราะหแเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแความตองการของลูกคากลุมเปูาหมาย เพื่อกําหนดกลยุทธแใหมสําหรับธุรกิจเครื่องเสียง และประเมินความคุมคาใน
การลงทุน(Cost/Benefit Analysis) เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน[8]ของกลยุทธแใหม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการประยกุตแใชทฤษฎ ีBCG Matrix และ Cost/Benefit Analysis 
 2. เพื่อวิเคราะหแตําแหนงในตลาดของผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงโดยใช BCG Matrix 
 3. เพื่อประเมินความคุมคาในการลงทุนโดยใช Cost/Benefit Analysis 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 การแขงขันในทางธุรกิจเป็นประดุจพลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น และเป็นไปอยางตอเนื่อง  กอใหเกิดเสถียรภาพทางดาน
ราคาและที่สําคัญคือชวยเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันรายอื่นๆ ในตลาดโลกได รวมไปถึงการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นพลังผลักดันที่เสริมสรางและจูงใจใหหนวยผลิตทั้งหลายตองหันมาใหความสนใจดําเนินกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เทาที่จะทําได  การวางแผนแนวทางการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแ จึงรวบรวมแนวคิด และทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของไวดังนี้ 
  1. แผนผังกางปลา 
  2. แผนภูมิพาเรโต 
  3. Boston Consultation group (BCG) Matrix 
  4. Cost/Benefit Analysis 
 1. แผนผังก๎างปลา 
 แผนผังที่ใชในการวิเคราะหแคนหาสาเหตตุาง ๆวา มีอะไรบางที่มาเกีย่วของกัน สมัพันธแตอเนื่องกันอยางไรจึงทําใหผลปรากฏตามมาในขั้น
สุดทาย โดยการระดมความคิดอยางเป็นอิสระของทุกคนในกลุมกิจกรรมดานการควบคุมคุณภาพ ประโยชนแของการใชผังกางปลาคือ ใชเป็นเครื่องมือใน
การระดมความคิดจากสมองของทุกคนที่เป็นสมาชิกกลุมคุณภาพอยางเป็นหมวดหมู ซ่ึงไดผลมากที่สุดแสดงใหเห็นสาเหตุตาง ๆ ของปใญหา ของผลที่
เกิดขึ้นที่มีมาอยางตอเนื่อง จนถึงปมสําคัญที่จํานําไปปรับปรุงแกไข 
 2. แผนภูมิพาเรโต 
 เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในองคแกร โดยการนําเอาสาเหตุเหลานั้นมา 
แบงแยกประเภท แลวเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลจากมากไปหานอยประโยชนแของแผนภูมิพาเรโตเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแกปใญหาเรงดวน 
ปใญหารอง ตามลาํดับใชตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการแกไขปรับปรุง เป็นประโยชนแในการเขียนรายงาน 
 3. Boston Consultation group (BCG) Matrix 
 
          เป็นโมเดลการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในระดับบริษัท (Portfolio  management)  ของกลุมที่ปรึกษาแหงเมืองบอสตันเรียกวา เมตริกซแ บีซี
จี หรือ BCG Matrix เพื่อชวยใหเราสามารถวางแผนการขายสินคา วางกลยุทธแทางการตลาด และการสรางแบรนดแไดดีขึ้น โดย BCG Matrix นั้น จะ
พิจารณาจาก 2 เกณฑแก็คือ อัตราการเตบิโตของตลาดสินคา (Market Growth Rate) และสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 
 4. Cost Benefit Analysis 
 Cost Benefit Analysis เป็นเทคนิคสําหรับการคนหาตนทุนและผลประโยชนแทางสังคมที่คิดคาออกมาเป็นตวัเงิน (Monetary social cost 
and benefit) ของโครงการลงทุนในชวงเวลาในเวลาหนึ่งที่กําหนดให 

1. มูลคาปใจจุบันสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) 
2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of  Return: IRR) 
3. งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PP) 
4. อัตราผลตอบแทนทางบัญช ี(Accounting Rate of Return) 
5.ดัชนีความสามารถในการทาํกําไร (Profitability Index = PI) 
6.การวิเคราะหแความออนไหวในการลงทุน 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีดาเนินการวิจยั 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูศึกษาทําการศึกษาการเพิ่มมูลคาเครื่องขยายเสียงของธุรกิจ จากการ
วิเคราะหแปใญหาโดยการเก็บรวบรวมขอมูล จะใชเทคนิคการวิเคราะหแตําแหนงของผลิตภัณฑแและความคุมคาในการลงทุน ใช BGC Matrix และ 
Cost/Benefit Analysis  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 3.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบการศึกษาทั่วไป  ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 7 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหแปใญหาดวยแผนผังกางปลาและแผนภูมิPareto ขั้นตอนที่ 3 BCG Matrix ขั้นตอนที่ 4 
Cost/Benefit Analysis ขั้นตอนที่ 5 อภิปรายผลการวิเคราะหแ ขั้นตอนที่ 6 ผูเชียวชาญตรวจสอบและขอเสนอแนะ และขั้นตอนที่ 7 สรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ขั้นตอนในการศึกษา 

  
 3.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในทําการศึกษาการเพิ่มมลูคาเครื่องขยายเสียงของธุรกิจ คือการวเิคราะหแเชิงคุณภาพ คือแบบสัมภาษณแ  และการวิเคราะหแเชิง
ปริมาณใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ BGC Matrix และ Cost/Benefit Analysis ในการวิเคราะหแครั้งนี้ 
  3.2.1 แบบสัมภาษณ๑ 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุมตัวอยาง โดยจัดทําแบบสัมภาษณแให
สอดคลองกับกรอบแนวคิดที่ใช โดยใหผูตอบแบบสัมภาษณแตอบดวยตัวเอง ซ่ึงมลีักษณะคําถามปลายเปิด (Open End Question) ใหผูตอบแบบ
สัมภาษณแเสนอความคิดเห็น 
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  โดยแบบสอบถามม ี2 ชุด มีคําถามที่แตกตางกัน 
  ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับการปใญหาและแนะนําแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามทฤษฏี ซ่ึงเป็น
คําถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแตอบคําถามอยางอิสระ และผูสัมภาษณแทําการจดบันทึก 
  ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับผลิตภัณฑแที่ลุกคากลุมเปูาหมายตองการ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิดและคําถามปลายปดิ และผู
สัมภาษณแทําการจดบันทึก  
  3.2.2. BGC Matrix  
  การวิเคราะหแเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ตามแนวคิดกลุมที่ปรึกษาแหงเมืองบอสตัน การวิเคราะหแ  BCG 
Growth-Share Matrix เพื่อวิเคราะหแวาบริษัทอยูในชวงใดของวัฏจักรการเจริญเติบโต เพื่อกําหนดกลยุทธแระดับองคแกรไดอยางแมนยํายิ่งขึ้นโดยอาศัย
อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย  (Sales growth rate)  ของแตละหนวยผลิตภัณฑแ และสวนครองตลาดเปรียบเทียบ (Relative market rate)          
เพื่อการคํานวณหาสวนแบงทางการตลาดธุรกิจและการคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตของตลาด 
  3.2.3 Cost/Benefit Analysis 
  การวิเคราะหแเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจยัคือ Cost/Benefit Analysis กาวิเคราะหแ Cost/Benefit Analysis เพื่อ
การคนหาตนทุน ผลประโยชนแ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มูลคาปใจจุบันของผลประโยชนแสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน การหามูลคา
ปใจจุบัน อัตราสวนผลประโยชนแตอตนทนุ ความออนไหวในกรลงทุน 
 3.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  3.3.1 ป๓ญหาทีเ่กิดขึ้นในธุรกิจ ทําการวิเคราะหแปใญหาโดยใชเทคนิคการวิเคราะหแคือ แผนผังกางปลา และแผนภูมิพาเรโต 
  3.3.2 แนวทางการแก๎ป๓ญหา 
  จากการวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน ทําใหทราบถึงปใญหาตางๆ ในดานผลิตภัณฑแที่ไมมีความทันสมัยและมกีารวางแผลกลยทุธแของ
ผลิตภัณฑแที่ไมสามารถบรรลุเปูาหมายได ผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการกําหนดกลยุทธแใหมเพื่อเป็นแนวทางการแกปใญหาเพื่อผลักดันใหผลิตภัณฑแเป็นกลุมดาว 
และประเมินความคุมคาในการนาํกลยุทธแใหมไปประยกุตแใชโดยมีแนวทางคือ BCG Matrix และCost-Benefit Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูล และทบทวนเอกสารตางๆ ทําการวิเคราะหแโดยนําขอมูลการจัดจาํหนายผลิตภัณฑแ เดือนมกราคมปี2557 ถึง 
เดือน ธันวาคม ปี 2559 ซ่ึงไดผลการศึกษาดังนี้ 
  4.1. การวิเคราะหแถึงสาเหตุของปใญหา 
  4.2 การวิเคราะหแ BGC Matrix 
  4.3 การวิเคราะหแ Cost/Benefit Analysis 
 
 4.1. การวิเคราะหแถึงสาเหตุของปใญหาใชเทคนิคคือ แผนผังกางปลาและแผนภมูิพาเรโต  
  4.1.1 การวิเคราะหแแบบแผนผังกางปลา 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการวิเคราะหแปใญหาโดยใชแผนผังกางปลา 
 

  
จากการสังเกตและสัมภาษณแ ผูจัดทําไดมองสาเหตุปใญหาในมุมกวาง เพื่อคนควาความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานในธุรกิจโดยมี

จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับเครื่องขยายเสียง ผูจัดทําจึงไดนําผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังกางปลา (Fishbone 
Diagram)มาชวยถึงวิเคราะหแสาเหตุ ปใญหาทางดานตางๆอยางชัดเจนดังนี้  
  1.ปใญหาทางดานราคาคือ ลูกคากลุมเปูาหมายของผลิตภัณฑแมีกําลังซ้ือที่ไมมาก แตตองการสินคาที่มีคุณภาพ 
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  2.ปใญหาทางดานผลิตภัณฑแ คือ กลุมธุรกิจเครื่องขยายเสียงในประเทศไทยมีทั้ งผูผลิตรายเล็กและผูผลิตรายใหญ ทําใหเกิดการ
แขงขันดานผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแตองเปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบอยูตลอด อีกทั้งมีการนําเขาสินคาและสินคาทดแทนทําใหธุรกิจตองมีนวัตก รรมใหมและ
ปรับตัวเพื่อหาลูกคาเปูาหมายในยุคตอไป 
  3.ปใญหาทางดานสถานที่คือ เป็นผูผลิตผลิตภัณฑแ ในปี2555 มี 10 สาขาทั่วประเทศไทย แตปใจจุบัน 2559 ไมมีสาขา 
  4.ปใญหาทางดานการสงเสริมการขาย เกิดการซ้ือขายกับรานคาสงและรานคาปลีกเป็นสวนใหญ ซ่ึงในการซ้ือขายตามขอตกลงจะ
ไดรับสวนลด หรือสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น 
  4.1.2. การวิเคราะหแแผนภูมิพาเรโต 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการวิเคราะหแปใญหาโดยใชแผนภูมิพาเรโต 

 
 ผูจัดทําไดเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแปใญหาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแกปใญหา พบวา ปใญหาที่ควรให
ความสําคัญและแกไขเรงดวนคือ ผลิตภัณฑแ 
 
 4.2. การคิดวิเคราะหแ BGC Matrix 
 ผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงของบริษัท มี 13 ผลิตภัณฑแ ในการวิเคราะหแ BGC Matrix นั้นบงบอกถึงตําแหนงผลิตภัณฑแ[11] ของบริษัทสามารถ
เป็นแนวทางในวางแผนกลยุทธแและพัฒนาผลิตภัณฑแโดยใชขอมูล ยอดการจัดจําหนายผลิตภัณฑแ วิธีการคิดวิเคราะหแเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางสวน
แบงการตลาดเปรียบเทียบ (Relative market share) และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑแ(Sales growth rate)ใชขอมูลการจัดจําหนายผลิตภัณฑแ 
เดือนมกราคมปี2557 ถึง เดือน ธันวาคม ปี 2559 
  
ตารางที่ 1 สวนแบงการตลาดเปรียบเทยีบ 

ผลิตภัณฑ๑ 
สํวนแบงํการตลาดเปรยีบเทยีบ 

2559 2558 2557 
100 100 100 

- CS - 1000 17.8229 18.0166 18.9918 
- CS - 2000 9.2802 9.4996 8.8994 
- CS - 5000 12.1419 11.9845 12.2735 
- CS - 8000 16.8712 16.9966 16.7901 
- KM – 2500S  1.7120 0.6201 0.6046 
- KM – 3500S  18.1537 19.0699 16.9930 
- KM – 4500S  14.9415 14.8757 16.1844 
- KM – 5500S  1.7668 1.6454 3.1210 
- PA – 200 0.0000 0.0000 0.0000 
- PA – 500 0.2653 0.2522 0.1717 
- ACE – 8 0.0000 0.0000 0.0000 
- ACE – 12 2.4968 2.6560 1.1387 
- ACE - 64 4.5476 4.3833 4.8317 

คําเฉลีย่ 7.6923 
  
ตารางแสดงสวนแบงการตลาดเปรียบเทยีบ(relative market rate) ทั้ง 13 ผลิตภัณฑแตั้งแตเดือนมกราคมปี 2257 ถึงธันวาคม ปี2559 ผลิตภัณฑแที่มีสวน
แบงการตลาดเปรียบเทียบมากที่สุดในป ี2559 คือ KM-3500S  
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ตารางที่ 2. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑแ . 

ผลิตภัณฑ๑ 

อัตราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ๑ 
2559 2558 

คาเฉลีย่ป ี2559-2558 
2.7094 10.2293 

- CS - 1000 1.6051 4.5694 3.0873 

- CS - 2000 0.3378 17.6626 9.0002 
- CS - 5000 4.0581 7.6338 5.8459 
- CS - 8000 1.9510 11.5853 6.7682 
- KM – 2500S  183.5923 13.0378 98.3151 
- KM – 3500S  -2.2251 23.7016 10.7383 
- KM – 4500S  3.1638 1.3157 2.2397 
- KM – 5500S  10.2866 -41.8861 -15.7997 
- PA – 200 0.0000 0.0000 0.0000 
- PA – 500 8.0532 61.9458 34.9995 
- ACE – 8 0.0000 0.0000 0.0000 
- ACE – 12 -3.4484 157.1166 76.8341 
- ACE - 64 6.5588 0.0000 3.2794 

 2.7094 10.2293 18.1006 
  
คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโต(sales growth rate) ทั้ง 13 ผลิตภัณฑแที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในปี 2558-2559 คือ KM–2500S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 BCG Matrix ของเครื่องขยายเสียง 

  
BCG Matrix ของเครื่องขยายเสียงแสดงสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาดของผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงทั้ง 13 ผลิตภัณฑแ 
ผลิตภัณฑแกลุม Cash Cow มี 6ผลิตภัณฑแคือ CS – 1000 CS – 2000 CS – 5000 CS – 8000  KM – 3500S และKM – 4500S ผลิตภัณฑแกลุม 
Question Mark มี3 ผลิตภัณฑแคือ KM – 2500S PA – 500และ ACE – 12 ผลิตภัณฑแกลุม Dog มี3 ผลิตภัณฑแคือ- ACE - 64- ACE – 8และ- KM – 
5500S และไมมีผลิตภัณฑแที่เป็นกลุม Star 
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ตารางที่ 3 . STRATEGIC TALENT DEVELOPMENT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 กลยุทธแของBCG Matrixสําหรับเครื่องขยายเสียงมี 3กลุมคือ Question Marks Dogs และ Cash cows สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1.  Question Marks 
 แสดงฐานะของบริษัทมีสวนครองตลาดต่ํา (low market share) เมื่อเทียบกับคูแขง แตอยูในอุตสาหกรรมที่กาํลังขยายตัวสูง (high growth)  
กลยุทธแที่สาํคัญที่ผูบริหารสามารถทีจ่ะเลือกสําหรับธุรกิจที่อยูในกลุมนี้  ไดแกกลยุทธแความเจริญเติบโต  ประกอบไปดวยการเจาะตลาด  การพัฒนา
ผลิตภัณฑแเป็นการลงทุนอยางมากเพือ่หวังที่จะไดครองสวนแบงตลาดใหมากที่สดุ  เพื่อเป็นธุรกิจดาวเดน Stars  
 2. ผลิตภัณฑ๑ทีท่ าเงิน (Cash Cow)  
 แสดงฐานะของบริษัทเป็นผูนําในตลาด มีสวนครองตลาดสูง (high growth) แตอยูในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่าํหรืออิ่มตัวแลว (low growth) 
จะมีลูกคาขาประจาํหรือลูกคาที่มีความภักดีตอผลิตภัณฑแ  
  กลยุทธแที่ใชในกลุมนี ้ คือ 
  1) กลยุทธแ (hold market share) คือการพยายามรักษาสวนแบงตลาดไวการคงสภาพเดิม (stability) 
  2)  กลยุทธแการเจริญเติบโตปานกลาง 
 3.  ผลิตภัณฑ๑ที่ตกต่ า (Dog) 
 แสดงฐานะของบริษัทมียอดขายจาํกัด เพราะมีสวนครองตลาดต่ํา (low market share) เมื่อเทียบกับคูแขง และอยูในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัว
หรือลดลง (low growth) มีกําไรตํ่าหรอืขาดทุน การลงทุนตอไปไมคุมคา โอกาสกาวหนามีนอย กลยุทธแที่เลือกใช  ไดแก 
  1) กลยุทธแไมลงทุน (divestiture strategy) 
  2) กลยุทธแการเก็บเกีย่วผลประโยชนแ (harvest strategy) 
 ในการเลือกใชกลยุทธแนั้นยังใหความสําคัญในเรื่องของการเงินในการลงทุนสําหรับในแตงละกลยุทธแ ในกรณีศึกษานี้ผูศึกษาไดเลือกผลิตภัณฑแที่
เหมาะสําหรับการลงทุนมากที่สุด โดยมวีิธีการเลือกผลิตภัณฑแ จากกลยุทธแของBCG Matrix ที่เป็นกลยุทธแความเจริญเติบโต(Build) และการพิจารณาจาก 
BCG Matrix Strategies Based on Product Life Cycle จากกราฟขางลางนี้ทําใหเห็นวา Question Marks เป็นกลุมผลิตภัณฑแที่อยูในระยะการเริ่มตน
ทางธุรกิจและเลือก KM - 2500S ผลิตภัณฑแที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงที่สูงที่สุดเพื่อนํามาวิเคราะหแผลตอบแทนทางการเงินวา
โครงการใหผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุนหรือไม  

 
ภาพที ่4 BCG Matrix Strategies Based on Product Life Cycle 

 
 4.3. Cost / Benefit Analysis 
 การศึกษาความเป็นไปไดทางการเงินในการลงทุนเพิ่มมูลคาเครื่องขยายเสียงบทนี้ เพื่อจําแนกตนทุนและผลตอบของโครงการ ตลอดจน
วิเคราะหแผลตอบแทนทางการเงินวาโครงการใหผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุนหรือไม โดยใชเครื่องมือทางการเงินเป็นเกณฑแการตัดสินใจในการลงทุน 
รวมทั้งวิเคราะหแความออนไหวเพื่อใหเกดิความมั่น ใจวาหากมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดความเส่ียง 
หรือความไมแนนอนแลว ยังคงทําใหโครงการเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม ดังนี้ 

STRATEGIC TALENT DEVELOPMENT  
Stars 
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  4.3.1 การจาํแนกตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
  4.3.2 เกณฑแการตัดสินใจในการลงทุน 
  4.3.3 การวิเคราะหแความออนไหวของโครงการ 
 
 4.3.1 การจ าแนกต๎นทุนและผลตอบแทนของโครงการ  
  1. ตนทุนหรือคาใชจายของโครงการ 
ตารางที่ 4 ตนทุนและคาใชจายของโครงการ 

 คําใช๎จํายประมาณการในโครงการ 
ตนทุนหรือคาใชจายในการลงทุน 501,000 
ซ้ือวัตถุดิบ 500,000 
คาเครื่องมือเครื่องใช 1,000 
คาใชจายกอนดําเนินงาน 10,500 
คาธรรมเนียม 5,000 
คาออกแบบและอบรมพนักงาน 50,000 
คาใชจายสํารอง 50,000 
คาใชจายในการขาย 11,810.59 
คาโฆษณา 11,810.59 
คาใชจายในการบริหาร 112,462.1028 
ตนทุนและคาใชจายของโครงการ ใชงบประมาณ 800,000 บาท 775,272.6928 

   
  2. ผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง รายรับจากการขายเครื่องเสียงรุน KM2500S  
    ยอดขายปี 2558 = 183,364.00 บาท 
   อัตราการเติบโตเฉลี่ย = 98.315050  
   รายรับจากการขาย = 183,364.00+(183,364.00*0.98315050  
        = 363,638.4083 บาท 
   ประมาณ =  370,000 บาท 
  3. แหลงที่มาของเงินทุน 
   แหลงเงินทุนภายใน ไดจากสวนของเจาของโครงการ เป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท เงินกอนนี้เม่ือนํามาลงทุนทําให
สูญเสียรายไดจากการออมประเภทฝากประจํา12 เดือน ในอัตรารอยละ 2.5 ตอปี 
 
ตารางที ่5 Cost / Benefit Analysis  

 PP 
ARR 

NPV IRR PI The initial 
investment 

The average 
investment 

เงินลงทุนเริ่มแรก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
อายโุครงการ 3 3 3 3 3 3 
เงินสดรับสุทธิตอป ี 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 
ตนทุนเงินทุน 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
  2.7ปี 45% 22% 88,740บาท 18.02% 1.110925 
 
ตารางที ่4 การวเิคราะหแความออนไหว 

เงินสดรบัสทุธติํอป ี PP 
ARR 

NPV PI The initial 
investment 

The average 
investment 

300000 2.6666667 3.625 0.725 (79,400) 1 
400000 2.5 4.875 0.975 160,800 1 

500000 2.4 6.125 1.225 401,000 2 

333056 2.6004996 4.0382 0.80764 0.512 1 
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 1. Payback Period (PP): ระยะเวลาคืนทุน 2.7 ปี 
 2. Accounting Rate of Return (ARR) 
  The initial investment: 45% 
  The average investment: 22% 
 ควรตัดสินใจลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนมากกวาเงินลงทุน (12%) 
 3. Net Present Value (NPV): ควรเลือกการลงทุนเนื่องจากมูลคาปใจจุบันสุทธิเป็นบวก 88,740 บาท 
 4. Internal Rate of Return (IRR):  ควรตอบรับการลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน 18. 0243%มีคามากกวาตนทุน
ของเงินทุน (12%) 
 5. Profitability Index (PI): ควรตอบรับการลงทุนเนื่องจากดัชนีความสามารถในการทํากําไรของโครงการ 1.110925 มีคามากกวา 1 
 6. การวิเคราะหแความออนไหว: เงินสดที่ไดรับสุทธิมีผลตอการประเมินการลงทุน ควรไดรับเงินสดสุทธิ 333,056 บาทตอปี ขึ้นไป[12] 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเพิ่มมูลคาเครื่องขยายเสียงโดยนําเอาขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะหแจากการสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน ที่ทําการศึกษา หัวขอ สภาพปใญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และที่สําคัญนําขอมูลเชิงปริมาณไดแก ยอดขายเครื่องข ยายเสียงมา
วิเคราะหแ BCG Matrixและ Cost benefits analysis จากการประยุกตแใชทั้งสองทฤษฎีรวมกันทําใหทราบถึงแนวโนมของผลิตภัณฑแที่นาลงทุนและ
สามารถวัดคาการลงทุนได โดยวิเคราะหแการเปรียบเทียบระหวางสวนแบงตลาดเชิงปริมาณและอัตราการเติบโตทําใหทราบถึงตําแหนงในต ลาดของ
ผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงและเลือกกลยุทธแที่เหมาะสมของแตละผลิตภัณฑแ ในกรณีศึกษานี้ KM 2500S เป็นผลิตภัณฑแเครื่องขยายเสียงที่อยูในกลุม 
Question Mark และอยูระยะการเริ่มตนผลิตภัณฑแในวงจรชีวิตผลิตภัณฑแ ที่สําคัญมีอัตราการเติบโตสูง จึงไดนํา KM 2500Sมาเพิ่มมูลคาโดยนําเทคโนโลยี
เขามาสงเสริมในการเชื่อมตอไรสาย เพื่อความสะดวกสบายและการควบคุมสะดวกมากขึ้น เทคโนโยลีที่นํามาสนับสนุนคือ Bluetooth จากการประเมิน
ความคุมคาในการลงทุนโดยใช Cost/Benefit Analysis ในการเพิ่มมูลคา KM 2500Sมีความคุมคาในการลงทุน 
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บทคัดยํอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกวโปุงขาม บานนาบานไร อํา เภอเถิน 
จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแผูผลิตแกวโปุงขาม จํานวน 38 ราย และทําการวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแโดยใชสถิติเชิง พรรณนา 
ผลการศึกษาพบวา พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใหญเป็นเพศหญิงมีอายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา
ประกอบธุรกิจ 31 ปีขึ้นไป และมีแหลงเงินทุนมาจากเงินลงทุนสวนตัว ตนทุนการผลิตแกวโปุงขามประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทา งตรง
คาใชจายในการผลิต คิดเป็นตนทุนรวมเทากับ 265,529.05 บาท ถามีการผลิตตอจะมีตนทุนการผลิตตอของผลิตภัณฑแจากแกวโปุงขามเทากับ 86,940 
บาท และรายไดจากการขายเม็ดแกวโปุงขามรวมทั้งหมดเทากับ 21,750 บาท รายไดจากการขายผลิตภัณฑแจากแกวโปุงขามรวมทั้งหมดเทากับ 168,000 
บาท ซ่ึงอัตรากําไรตอยอดขาย ณ จุดแยกออกเฉลี่ยเทากับ 77.19 % อัตรากําไรตอยอดขาย หลังจากผลิตตอเฉลี่ยเทากับ 44 % ซ่ึงอัตรากําไรตอยอดขาย
เฉลี่ย ณ จุดแยกออก สูงกวาอัตรากําไรตอยอดขายเฉลี่ยหลังการผลิต ดังนั้น ผูผลิตแกวโปุงขามควรขายเม็ดแกวโปุงขาม โดยไมตองนําไปผลิตตอ 
 

ค าส าคัญ: ขอมูลการตัดสินใจขายหรือผลิตตอ,แกวโปุงขาม 
 
Abstract 

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

"แกวโปุงขาม" ก็เป็นแรธาตุชนิดหนึ่ง ซ่ึงกอกําเนิดขึ้นมาจากธรรมชาติ เป็นหินในตระกูล ควอรแต ซ่ึงมีลักษณะใส ภายในมีมลทินลักษณะ
แตกตางกันออกไป จึงมีชื่อเรียกตามลักษณะนั้นๆ เชน หากมีเสนเหมือนเสนผมอยูภายในจะเรียกวาแกวขนเหล็ก หากเป็นเสนสีทองจะเรียก วาไหมทอง 
เป็นตน ซึ่งชนิดของโปุงขามมีความหลากหลายมาก แกวโปุงขามเป็นหินมงคล ซ่ึงแตละชนิดของแกวโปุงขาม จะมีคุณแตกตางกัน เชน แกว ขนเหล็ก จะ
ชวยเรื่องแคลวคลาด แกวกาบ ชวยเรื่องลาภยศ เป็นตน โปุงขาม มาจากคําวา โปุง ซ่ึงเป็นชื่อปุาที่คนพบโปุงขามครั้ งแรกในประเทศไทย และ ขาม ใน
ภาษาเหนือ แปลวา อดทน หรือ แปลอีกนัยวา คงกระพัน แกวโปุงขาม เมื่อเอยถึงชื่อนี้เชื่อวาหลายทานรูจักเป็นอยางดี แตก็ยังมีอีกไมนอยที่เพียงแตเคยได
ยินชื่ออยางผิวเผิน ทั้งๆ ที่แกวโปุงขามมีชื่อเสียงมานานหลายรอยปีในยุคอดีตกาล เพียงแตชื่อเสียงนั้นยังคงอยูในวงแคบ เฉพาะทางเขตภาคเหนือและได
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตํานานแหงความศักดิ์สิทธิ์ชาวลานนา การเลาขานถึงปรากฏการณแปาฏิหาริยแ ยังคงสืบเนื่องจากรุนสูรุนจากอ ดีตจนถึง
ปใจจุบัน ในยุคสมัยแหงความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหคนเราหันไปสนใจเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็น และเช่ือในสิ่งที่ตนสัมผัสไดเทานั้น โดยละทิ้งธรรมชาติ
อันเป็นแหลงที่มาของตน (เถินโพส, 2553: ระบบออนไลนแ)  

                                                           
1 อาจารยแ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
Supinya1987@hotmail.com โทรศัพทแ 088-2538826 
2 อาจารยแ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
3 อาจารยแ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
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 ปใจจุบัน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีการคนพบแกวโปุงขามเป็นจํานวนมาก ซ่ึงผูคนมีความเชื่อถือและศรัทธาในเรื่องของสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ ใครมี
ครอบครองจะประสบแตความสุข ความเจริญมีโชคลาภ แคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวง คนในชุมชนไดรูจักและเห็นคุณคาของแกวโปุงขาม จึงนํามาใช
ใหเกิดประโยชนแโดยการนําแกวโปุงขามมาเจียระไนเป็นผลิตภัณฑแที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ แตผลิตภัณฑแยังไมเป็นที่รูจักเพราะวายังไมมีความสวยงาม ไม
มีความดึงดูดใจเทาไหรนักและพกพาไมสะดวก ชาวบานจึงไดมีการคิดคนแลวนําผลิตภัณฑแนี้มาตอยอดในการทําเป็นเครื่องประดับตาง ๆ เชน แหวน สรอย
ขอมือ สรอยคอ เป็นตน และยังเป็นการสงเสริมอาชีพทําใหสรางงานสรางรายไดใหกับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นแกวโปุงขามจึงเป็นของขึ้นชื่อในอําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง แตชาวบานไมไดคํานึงถึงเรื่องของตนทุนการผลิตและผลกําไรที่ไดรับ ซ่ึงไมมีการนําตนทุนการผลิตและผลกําไรของผลิตภัณฑแ แกวโปุงขาม
กับเครื่องประดับจากแกวโปุงขามมาเปรียบเทียบกัน จึงไมรูวาผลิตภัณฑแแบบไหนที่ใหผลกําไรสูงสุด  
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกวโปงุขาม บานนาบานไร อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง เพื่อชวยในการตัดสินใจในการผลิตแกวโปุงขามและเครื่องประดับจากแกวโปุงขามวาควรเลือกผลิตแบบใด เพื่อใหไดกําไรสูงสุดและ
สามารถประกอบกิจการไดอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกวโปุงขาม บานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

สําหรบังานวิจัยการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกวโปุงขาม บานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง คณะผูวิจัยได
ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

แนวคิดต๎นทุน 
ดวงมณี โกมารทัต (2551) ตนทุน หมายถึง มูลคาที่วัดไดเป็นจํานวนเงินของสินทรัพยแหรือความเสียสละที่กิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดสินคา 

สินทรัพยแหรือบริการตางๆ ซ่ึงกิจการคาดวาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแในภายหลัง) ไดจําแนกตนทุนที่ใชในการผลิตสินคาหรือผลิตภั ณฑแแตละชนิด
ตามพฤติกรรมตนทุน แบงออกเป็น 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1.วัตถุดิบ (Material) คือ วัตถุดิบที่นํามาใชเป็นสวนประกอบที่สําคัญในการทําใหผลิตภัณฑแนั้นสําเร็จรูป ตนทุนวัตถุดิบแบงไดเป็น 2 ประเภท 
คือ วัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง (Direct Materials) และวัตถุดิบทางออมหรือวัตถุดิบโดยออม (Indirect Materials)  

2. คาแรง (Labor) คือ จํานวนเงินที่กิจการจายเป็นคาตอบแทนแรงงานในการผลิตสินคาหรือบริการ การจายคาแรงอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ 
เชน ในรูปของเงินเดือน คาแรงรายชั่วโมงคาแรงรายชิ้น (ตามหนวยสินคาที่ผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาลวงเวลา โบนัส และเงินรางวัลจูง
ใจอื่นๆ โดยปกติจะแยกคาแรงเป็น 2 ประเภท คือคาแรงทางตรง (Direct Labor) และคาแรงทางออม (Indirect Labor)  

3. คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตสินคาหรือบริการ ซ่ึงนอกเหนือจากรายการ
วัตถุดิบทางตรงและคาแรงทางตรง โดยปกติรายการตนทุนที่รวบรวมไวในรายการคาใชจายในการผลิต ไดแก วัตถุดิบทางออม คาแรงทางออม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภค คาใชจายเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ ตนทุนคาเครื่องมือเครื่องใชเล็กๆนอยๆ คาเสื่อมราคาโรงงาน คาซอมแซมและ
บํารงุรักษาทรัพยแสินในโรงงาน และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในโรงงาน 

แนวคิดการใช๎ข๎อมูลต๎นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นการพิจารณาตนทุนและผลประโยชนแที่เกี่ยวของ หรือตนทุนและผลประโยชนแที่แตกตางกันในระหวางทางเลือก เชน 

หากกําลังตัดสินใจวาจะไปดูภาพยนตรแ หรือเชาวีดีโอ ทางเลือกทั้งสองทางมีตนทุนที่แตกตางกัน คือ คาบัตรดูภาพยนตรแกับคาเชาวีดีโอตนทุนดังกลาวเป็น
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือตนทุนที่หลีกเลี่ยงได (Avoidable cost) สวนตนทุนและผลประโยชนแที่ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจประกอบดวย
ตนทุนจม (Sunk cost) ซ่ึงเป็นตนทุนที่เกิดขึ้นแลวซ่ึงไมสามารถหลีกเลี่ยงได (Unavoidable cost) ไมวาผูบริหารจะตัดสินใจเชนใดก็ตาม และตนทุน
อนาคตที่ไมแตกตางระหวางทางเลือก ซ่ึงไมจําเป็นตองนํามาพิจารณาในการตัดสินใจ การวิเคราะหแเพื่อการตัดสินใจในกรณีเหลานี้จะใชแนวคิดตนทุนสวน
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบสวนตางทางเลือกในการตัดสินใจ (อนุรักษแ  ทองสุโขวงศแ, 2554) ไดแก การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ (Make or Buy decision) การ
ตัดสินใจเพิ่มหรือยกเลิกแผนกงาน (Add or Delete a segment decision) การตัดสินใจเปลี่ยนแทนหรือรักษาอุปกรณแเกา (Replace equipment) การ
ตัดสินใจรับคําสั่งซ้ือพิเศษ (Special order) การตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด (Resource management) การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑแรวม:
ขายหรือผลิตตอ (Processing further or selling and intermediate product) การตัดสินใจปิดโรงงานหรือการปิดโรงงานชั่วคราว (Discontinue and 
unprofitable segment)  

ประวัติแก๎วโปุงขําม 
ความหมายของคําวา “โปุงขาม” โปุง ตามหลักพจนานุกรมหลักภาษาไทยพายัพราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพแในปี พ.ศ. 2502 แปลวา โปุงดิน 

หรือ ดินโปุง, ขาม หมายถึง การอยูยงคงกระพัน แคลวคลาดจากภัยอันตราย, โปุงขาม หมายถึง แหลงที่ขุดขึ้นมา แหงความขาม คงซ่ึงในสถานที่นั้นเป็น
โปุงแกวอันล้ําคาแกวโปุงขาม แกวอันศักดิ์สิทธิ์ ถือวามีความศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของจังหวัดลําปางมาชานาน เช่ือวาสามารถคุมภัยใหผูที่มีไวครอบครอง
ในทางที่ดีได เป็นสิ่งที่มีมงคลควรแกการบูชามาก"แกวโปุงขาม" ทรัพยากรธรรมชาติใตพิภพอันล้ําคา ซ่ึงมีความเชื่อวา ใครมีครอบคร องจะประสบแต
ความสุข ความเจริญมีโชคลาภ แคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวง จนกลาวเป็นตํานานอันลือลั่น ขุมทรัพยแอันล้ําคาของแกวโปุงขา มที่ซอนความเรนลับ
ภายใตพื้นดิน ตามเชิงเขา ของหมูบานแมแกง, บานนาบานไร, บานแมเติน ตําบลแมถอด หางจากที่วาการอําเภอเถินประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามถนน 
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เถิน-ลี้ และถนนเขาหมูบานดังกลาวอีกประมาณ 4 กิโลเมตร สถานที่พบหินแกวอยูตามเชิงเขาและที่ราบ เชิงเขาของหวยแมแกง เมื่อขุดลึกลงไปจะเป็นดิน
ปนทราย ลักษณะหินแกวจะเกาะกันเป็นกอน หรือเกาะกันเป็นลิ่ม เป็นแทงรูปหกเหลี่ยมสีสันสวยงาม อยูลึกลงไปใตพื้นดินประมาณ 4 -5 เมตร บางแหง
ขุดลึกลงไปเพียง 1 เมตร แกวโปุงขามมีชื่อเรียกตางๆ ดังนี้ ขนเหล็ก ขนเพชร ขนคํา ขนทอง ขนเงิน หมอกมุงเมือง หมอกสีฟูา ฟูาแล หมอกสีน้ําตาล 
น้ําผึ้ง ปลวกเขียว ปลวกคํา ปลวกครั่ง ปลวกแดง สลักหิน สลักแกว สลักเพชร ประกายเพชร ประกายคํา หยาดน้ําคาง มหานิล กาบเงิน กาบคํา กาบเพชร 
สีมวง เรือนแกว เรือนคํา เรือนเพชร ฯลฯ คุณสมบัติแหงความศักดิ์สิทธิ์คือ ปูองกันอุบัติเหตุไดดีเยี่ยม ปูองกันไฟ แคลวคลาด อยูยงคงกระพัน ปูองกันภูตผี
ปีศาจ ใหคุณทางมหานิยมใหผลโชคลาภ ทํามาคาขายดีใหความรมเย็นเป็นสุขแกเคหะบานเรือนและครอบครัว (มณีรัตน, 2553: ระบบออนไลนแ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
บรมวุฒิ มูลพรม และคณะ (2555) ศึกษาการเลือกผลิตออยหรือมันสําปะหลังภายใตการจัดการปใจจัยการผลิตของเกษตรกร ในอําเภอเมือง

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงคแเพื่อเป็นขอมูลที่ชวยประกอบการตัดสินใจใหกับเกษตรกรผูผลิตออยกับมันสําปะหลัง ประชากรที่ ใชใน
การศึกษา คือ เกษตรกรผูผลิตออยจํานวน 30 ราย และเกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังจํานวน 30 รายงาน ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา หากพิจารณาจากปใจจัยการผลิตควรเลือกผลิตมันสําปะห ลัง 
เนื่องจากมีขอดีมากกวาการผลิตออยในดานปใจจัยการผลิตเกือบทุกๆ ดาน แตดานผลตอบแทน พบวาการผลิตออยมีกําไรมากกวาการผลิตมันสําปะหลัง 
โดยปลูกออย มีตนทุนเฉลี่ยตอไร 7,542.48 บาท มีกําไรเฉลี่ยทั้งหมดไรละ 3,487.33 บาทตอไร สวนผลิตมันสําปะหลังโดยการปลูกมันสําปะหลัง มีตนทุน
เฉลี่ยตอไร 5,785.97 บาท มีกําไรเฉลี่ยทั้งหมดไรละ 2,967.11 บาทตอไร เกษตรกรจึงควรเลือกผลิตออยเนื่องจากมีกําไรมากกวาการผลิตมันสําปะหลัง 
ทวีพร อดเหนียว (2553) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ดมะคาของกลุมหัตถกรรมทุงฮาง ตําบลทุงผึ้ง อําเภอ แจหม 
จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ด ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ สมาชิกของกลุม
หัตถกรรมทุงฮาง จํานวน 56 ราย ใชแบบสัมภาษณแเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา
ตนทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ดมะคา ประกอบดวย คาใชจายในการลงทุนเทากับ 574,630 บาท ตนทุนในการผลิตเทากับ 
5,233,415.80 บาท คาใชจายในการดําเนินงานเทากับ  246,608 บาทความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ดมะคาคือ 
สรอยคอเทากับ 98,804.48 บาทตอปี สรอยขอมือเทากับ 111,428.86 บาทตอปี เข็มขัดเทากับ 91,252.47 บาทตอปี และตางหูเทากับ 112,013.83 
บาทตอปี อัตรากําไรตอตนทุนของผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ดมะคาคือ สรอยคอเทากับรอยละ 23.55 สรอยขอมือเทากับรอยละ 16.7 3 เข็มขัด
เทากับรอยละ 20.14 และตางหูเทากับรอยละ 14.09 อัตรากําไรตอคาขายผลิตภัณฑแเครื่องประดับจากเมล็ดมะคาคือ สรอยคอเทากับรอยละ 19.06 สรอย
ขอมือเทากับรอยละ 14.33 เข็มขัดเทากับรอยละ 16.76 และตางหูเทากับรอยละ 12.35 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูผลิตแกวโปุงขาม บานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 60 ราย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูผลิตแกวโปุงขาม บานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 38 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง 

โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแ เรื่องการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกวโปุงขาม กรณีศึกษา: บานนา
บานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง การศึกษาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก 2 ลักษณะขอมูล ดังนี ้

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย  บทความ สื่อสารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ                    
ที่เกี่ยวของโดยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบสัมภาษณแเรื่องการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของ
แกวโปุงขาม กรณีศึกษา:บานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปางจํานวน 38 ราย  
จากนั้นขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  
 
ผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผ๎ูตอบแบบสัมภาษณ๑ 
จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณแผูผลิตแกวโปุงขาม ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 38 ราย พบวา ผูผลิตแกวโปุงขาม บานนาบานไร อําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 61 ปีขึ้นไป ซ่ึงสวนใหญจบการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาประกอบธุรกิจได 31 
ปีขึ้นไป และมีแหลงเงินทุนมาจากเงินลงทุนสวนตัว 

2. ข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแก๎วโปุงขําม 
 ขั้นตอนการขุด ทําการขุดโดยใชแชลง และทําพิธีเสนไหวเจาพอโปุงหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลกอนการขุดแกว ขั้นตอนการตัดนําแกวที่ขุด
ไดมาลางทําความสะอา และทําการตัดตามขนาดที่ตองการ ขั้นตอนการเจียระไน ขั้นตอนการขัดนํามาใสไมหนีบมาฝนกับหิน ขั้นตอนการนําเม็ดแกว
โปุงขามผลิตตอนําเม็ดแกวโปุงขาม ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑแตางๆ 

3. ข๎อมูลต๎นทุนในการผลิตแก๎วโปุงขําม 
จากการศึกษา พบวา ตนทุนจากการผลิตแกวโปุงขามเป็นคาใชจายที่เกิดขึ้น ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจาย

ในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบทางตรงเทากับ 83,000 บาท คาแรงงานทางตรงเทากับ 150,510 บาท และคาใชจายในการผลิตเทากับ 32,019.05 บาท 
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4. ข๎อมูลต๎นทุนการผลิตตํอของผลิตภัณฑ๑จากแก๎วโปุงขําม 
จากการศึกษา พบวา ตนทุนการผลิตตอของผลิตภัณฑแจากแกวโปุงขามรวมทั้งหมดเทากับ 86,940 บาท ซ่ึงประกอบไปดวย ตนทุนการผลิตตอ

ของผลิตภัณฑแจากแกวขาวเทากับ 19,230 บาท ตนทุนการผลิตตอของผลิตภัณฑแจากแกวขนเหล็กเทากับ 20,870 บาท ตนทุนการผลิตตอของผลิตภัณฑแ
จากแกวปวกเทากับ 22,350 บาท และตนทุนการผลิตตอของผลิตภัณฑแจากแกวสีฟูาเทากับ 24,490 บาท 

5. ข๎อมูลการขายเม็ดแก๎วโปุงขํามและผลิตภัณฑ๑จากแก๎วโปุงขําม 
 จากการศึกษา พบวา ขอมูลการขายเม็ดแกวโปุงขามรวมทั้งหมดเทากับ 21,750 บาท ซ่ึงประกอบไปดวยแกวขาว ขนาดเล็กไดเทากับ 2,150 
บาท แกวขาว ขนาดกลางไดเทากับ 2,800 บาท แกวขาว ขนาดใหญไดเทากับ 2,250 บาท แกวขนเหล็ก ขนาดเล็กไดเทากับ 1,650 บาท แกวขนเหล็ก 
ขนาดกลางไดเทากับ 1,800 บาท แกวขนเหล็ก ขนาดใหญไดเทากับ 1,650 บาท แกวปวก ขนาดเล็กไดเทากับ 1,400 บาท แกวปวก ขนาดกลางไดเทากับ 
1,100 บาท แกวปวก ขนาดใหญไดเทากับ 1,050 บาท แกวสีฟูา ขนาดเล็กไดเทากับ 2,500 บาท แกวสีฟูา ขนาดกลางไดเทากับ 1,800 บาท แกวสีฟูา 
ขนาดใหญไดเทากับ 1,600 บาท ขอมูลการขายผลิตภัณฑแจากแกวโปุงขามรวมทั้งหมดเทากับ 168,000 บาท ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลการขายผลิตภัณฑแ
จากแกวขาวเทากับ 28,850 บาท ขอมูลการขายผลิตภัณฑแจากแกวขนเหล็กเทากับ 39,450 บาท ขอมูลการขายผลิตภัณฑแจากแกวปวกเทากับ 45,350  
บาท และขอมูลการขายผลิตภัณฑแจากแกวสีฟูาเทากับ 54,350 บาท 

6.การเปรียบเทียบก าไรจากการขายเม็ดแก๎วโปุงขํามและผลิตภัณฑ๑จากแก๎วโปุงขําม 
จากการศึกษา พบวา ขอมูลอัตรากําไรตอยอดขายของแกวโปุงขาม พบวา แกวขาวมีรายไดจากการขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 3,500 บาท 

รายไดจากการขายหลังการผลิตตอเทากับ 28,850 บาท และมีอัตรากําไรตอยอดขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 73.46% ซ่ึงมากกวาอัตรากําไรตอยอดขาย
หลังการผลติตอเทากับ 43.44% แกวขนเหล็กมีรายไดจากการขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 3,850 บาท รายไดจากการขายหลังการผลิตตอเทากับ 39,450 
บาท และมีอัตรากําไรตอยอดขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 73.46% ซ่ึงมากกวาอัตรากําไรตอยอดขายหลังการผลิตตอเทากับ 30.11% แกวปวกมีรายไดจาก
การขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 4,400 บาท รายไดจากการขายหลังการผลิตตอเทากับ 45,350 บาท และมีอัตรากําไรตอยอดขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 
74.74 % ซ่ึงมากกวาอัตรากําไรตอยอดขายหลังการผลิตตอเทากับ 28.29% แกวสีฟูามีรายไดจากการขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 7,300 บาท รายไดจาก
การขายหลังการผลิตตอเทากับ 54,350 บาท และมีอัตรากําไรตอยอดขาย ณ จุดแยกออกเทากับ 83.80 % ซ่ึงมากกวาอัตรากําไรตอยอดขายหลังการผลิต
ตอเทากับ 28.04%    

ดังนั้น ผูผลิตแกวโปุงขามควรที่จะนําเม็ดแกวโปุงขามไปจําหนายเลย เนื่องจากมีอัตรากําไรตอยอดขายมากกวาการนําเม็ดแกวโปุงขามไปผลิตตอ 
 
ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาแนะนํา ในเรื่องการหาชองทางการจําหนายแกวโปุงขามและผลิตภัณฑแจากแกวโปุงขามเพื่อเพิ่ม
ชองทางการตลาด เชน การจัดแหลงแสดงสินคา การจัดแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เป็นตน 

2.รัฐบาลควรใหการสนับสนุนทางดานการลงทุน โดยหาแหลงกูยืม หรือแหลงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาในการชําระหนี้นาน 
 
ข๎อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 

ศึกษาขอมูลการวิเคราะหแขอมูลเพื่อการตัดสินใจขายหรือผลิตตอของแกวโปุงขามกรณีศึกษา: บานนาบานไร อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง เป็น
แนวทางเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจที่จะลงทุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ถาในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงทางดานปใจจัยอื่นๆ  ก็คงจะตองมีการ
ปรับขอมูลเพื่อใหผลที่ไดใกลเคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
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The Study Accounting System Appropriate for Fish Farming in Cage Case study: KC FISHERY 2002 
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บทคัดยํอ 
  เครื่องมือหนึ่งที่ผูบริหารใชในการควบคุมผลการดําเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด ไว นั่นคือ การมีระบบบัญชีที่ดี  ซ่ึงจะทําให
ผูบริหารไดรับขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ทันเวลา ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคแของการวิจัย  เพื่อศึกษาระบบบัญชีที่เหมาะสม
สําหรับการเลี้ยงปลาในกระชังตามแหลงธรรมชาติ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณแ ในการสอบถามขอมูลจาก เจาของกิจการ และสังเกต
วิธีการทํางานของบุคลากรของกิจการ KC FISHERY 2002  ผลการศึกษา พบวา การจัดทําบัญชีของกิจการไมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
ไมมีเอกสารหลักฐานที่ใชในการบันทึกบัญชี ตลอดจนไมมีการควบคุมภายในแตละกิจกรรมในการดําเนินงาน ชี้ใหเห็นวา ยังไมมีระบบบัญชีที่ดี เนื่องจาก 
กิจการไมมีโครงสรางองคแกรไมมีการแบงแยก หนาที่งาน ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการ และการสังเกตการดํา เนินงาน 
ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงสรางของกิจการ และแบงแยกหนาที่งานออกเป็น 3 ฝุาย 1) ฝุายบัญชีและการเงิน 2) ฝุายคลังสินคา 3) ฝุายขาย รวมทั้งทําการ
ปรับปรุงระบบบัญชีดังนี้ 1)ระบบบัญชีซ้ือ-ขาย 2) ระบบบัญชีการผลิต 3) ระบบบัญชีเงินสดรับ-จาย เอกสารและสมุดบันทึกบัญชี เพื่อกิจการสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเป็นระบบ สรุปผลการดําเนินงานถูกตอง ตรงความเป็นจริง และมีการควบคุมภายในที่ดี 
 
ค าส าคัญ : ระบบบัญชีที่เหมาะสม การเล้ียงปลาในกระชัง       
 
Abstract 

The good accounting system is one tool that executives use to control performance for goal achievement. There will 
allow the manager to receive timely accurate accounting information, help to decision-making efficiency. The purpose of this 
paper is to study the appropriate accounting system for Fish farming in stews according to natural sources. With data collected by 
interview business owners and observe how the staff of KC FISHERY 2002 work. The results of this research found that the 
accounting of the business does not comply with Generally Accepted Accounting Principles and not document and no internal 
control within each operational activity. In additional, one of important the business has not good accounting system because 
the organized enterprise does not have any segregation of duties. Also, the researcher has structured the business. 1) Accounting 
and Finance Department 2) Warehouse Department 3) Sales Department, as well as Accounting System Update as follows: 1) 
Purchasing - sales accounting system 2) Production accounting system 3) Cash receive-payment accounting system. Moreover, 
they designed documents and notebooks for enable the business to operate systematically and summary of the performance 
accurately, real and has good internal controls. 
 
Keywords :  Appropriate accounting system, Fish farming in cage 
 
บทน า 

การประมงมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของการผลิตในภาคประมงโลก  ในปี พ.ศ. 2552 
ผลิตภัณฑแมวลรวมของภาคประมง (GDP)  มีมูลคาประมาณ 104,679 ลานบาท ซ่ึงคิดเป็นประมาณรอยละ 1.2 ของผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศหรือ
ประมาณรอยละ 10.1 ของผลิตภัณฑแมวลรวมภาคการเกษตร ซ่ึงการเพาะเล้ียงของไทยเร่ิมจากการสงเสริมใหมีการเพาะเล้ียงสัตวแน้ําจืดตั้งแตปี พ.ศ. 2494 
เป็นตนมา ตอมาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวแน้ํา ซ้ึงการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมไดรับความนิยมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะปลา
ที่มาจากการเลี้ยงในกระชังตามแหลงน้ํา (แผนแมบทการเพาะเล้ียงสัตวแน้ําของประเทศไทย, 2555) ปลานิลและปลาทับทิม มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก 
เป็นปลาที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีและมีความตานทานตอโรคสัตวแน้ําตางๆไดดี สามารถเลี้ยงในกระชังที่มีความหนาแนนสูง ไดโดยไมมี
ผลเสียตอปลา การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ใหผลผลิตสูง กอใหเกิดประโยชนแสูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตรแ และการใชประโยชนแจากแหลงน้ํา
ทั่วไป อีกทั้งยังชวยใหผูที่ไมมีที่ดิน ทํากินสามารถหันมาเล้ียงปลาได หากปลอยปลาในอัตราที่เหมาะสมจะทําใหปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น สามารถ
ชวยลดระยะเวลาการเลี้ยงใหสั้นลงได นอกจากนี้ยังสะดวกในการดูแล รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการลงทุนต่ํากวารูปแบบการเลี้ยงอื่น ในขณะที่
ผลตอบแทนตอพื้นที่สูง  

ระบบบัญชี เป็นระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินที่ประกอบดวยแบบฟอรแมหรือเอกสารตางๆ ตลอดจนวิธีการและอุปกรณแที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการเงินของกิจการ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาเป็นเครื่องวัดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการในชวง
ที่ผานมา และยังชวยประสานงานระหวางสวนตางๆ ของกิจการใหมีความถูกตองเหมาะสม และชวยปูองกันขอผิดพลาด ที่จะกอใหเกิดการสูญหาย การ

                                                           
1 อาจารยแพวงทอง วังราษฏรแ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  E-mail: pwangraj@hotmail.com โทรศัพทแมือถือ 089-434-9585                                                                                          
2 อาจารยแณัฐยา สักเส็ตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง supinya1987@hotmail.com  โทรศัพทแมือถือ 088-253-8826 
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ทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นได กิจการ KC FISHERY 2002 เป็นกิจการหนึ่งในจังหวัดลําปางที่ไดรับการสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงปลาในจังหวัดลําปาง และ
กิจการแหงนี้ยังไมมีการควบคุมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองเหมาะสมระบบบัญชีของกิจการ เป็นการบันทึกบัญชีรายรับ -
รายจายเพียงอยางเดียวจึงทําใหยากตอการทราบถึงผลกําไร ขาดทุนที่เกิดขึ้นในแตละเดือน รวมทั้งเอกสารในการบันทึกบัญชี 
รายรับรายจาย ยังไมถูกตองตามหลักมาตรฐานการบัญชี และการจัดเก็บเอกสารของกิจการก็ยังไมเป็นระบบยากตอการคนหาเชนเดียวกับระบบบัญชีของ
กิจการเจาของคนเดียว (รุงนภา ชาญเชี่ยว, 2555) ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในกระชังตามแหลง
ธรรมชาติของกิจการ KC FISHERY 2002 เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน ความถูกตองเชื่อถือได และเป็นประโยชนแตอการดําเนินของกิจการ KC FISHERY 
2002 ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระบบบัญชีที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง กรณีศึกษา KC FISHERY 2002 เขื่อนกิ่วลม ตําบลบานแลง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง                                                                                                             

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินอันประกอบดวยแบบฟอรแม หรือเอกสารตางๆบันทึกทางการบัญชี รายงานตลอดจน
วิธีการและอุปกรณแตางๆที่ไดนํามาใชในตลอดจนวิธีการและอุปกรณแตางๆที่ไดนํามาใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการเงินของกิจการ
แหงใดแหงหนึ่งใหแกฝุายจัดการ เพื่อชวยใหฝุายจัดการสามารถปฏิบัติหนาที่อันอยูในความรับผิดชอบของตนใหลุลวงไปดวยดี และเพื่ อเสนอขอมูลแก
บุคคลภายนอกผูมีสวนเกี่ยวของกิจการนั้น เชน ผูถือหุน เจาหนี้ และสวนราชการ (วิไล วีระปรีย และคณะ, 2553) 

ความสําคัญของระบบบัญชี 
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจที่มีอยูตลอดเวลา ทําใหธุรกิจมีการแขงขันกันสูง การที่จะตัดสินใจทําธุรการใด ๆ ใหสําเร็จ จึงตองมีขอมูลที่

ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา ธุรกิจจึงตองมีการจัดทําบัญชี เพื่อบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น รวบรวมรายรับและรายจายของกิจการ คํานวณกําไร
หรือขาดทุนในการดําเนินงานสําหรับงวด และยังสามารถนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการวางแผน การควบคุมการปฏิบัติงาน ใหเป็นไปตามแผนงานที่วางไว 
ดังนั้น ระบบบัญชีมีบทบาทสําคัญในการเก็บรวบรวมและนําเสนอขอมูลในเชิงปริมาณ มีบทบาทในการทําใหกิจกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดอยางเป็น
ระบบ มีหลักฐานที่ชัดเจน สามารถทําการตรวจสอบได ลดความเสี่ยง และกอใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามวัตถุ ประสงคแ
ของผูบริหาร การมีระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสม จะชวยใหการบันทึกบัญชีเป็นไปอยางครบถวน ไดตัวเลขขอมูลทางการเงินที่ถูกตองเชื่อถือได ชวยให
ผูบริหารตัดสินใจทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถสรุปความสําคัญของระบบบัญชีไดดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุ ประสงคแขององคแกรระบบบัญชีที่ดีจะสงผลทําให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ ไมกอใหเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินกิจกรรม  

2. เป็นเครื่องมือในการลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ระบบบัญชีที่ดีควรที่จะสามารถชวยปูองกันและควบคุมความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก
การทุจริต ตลอดจนความเส่ียงที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไมเป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว 

3. เป็นเครื่องมือในการสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได ระบบบัญชีที่ดี ควรสามารถทําใหแตละกิจกรรมทางธุรกิจที่ดําเนิน มีขอมูล
หลักฐานที่ชัดเจนเช่ือถือได และกอใหเกิดความมั่นใจตอผูที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลในระบบบัญชี 

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี 
เพื่อใหงานการวางระบบบัญชีเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  นักวางระบบบัญชีควรตองทําการสํารวจ และศึกษาขอมูลตาง ๆ ในเบื้องตน เพื่อ

ตรวจสอบวาการวางระบบบัญชีนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคแ ขอบเขตงาน และระยะเวลาในการวางระบบ ตามที่ไดตกลงกับทางผูบริหารของกิจการ
หรือไม อีกทั้งเพื่อจะทราบถึงความรวมมือจากพนักงานผูที่จะมีสวนเกี่ยวของกับระบบบัญชี ในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะกับผูบริหารขอ งกิจการเอง                    
เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการเริ่มตนวางระบบบัญชีจะมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การสํารวจและวิเคราะหแลักษณะของกิจการเป็นการสํารวจเบื้องตน เพื่อใหทราบขอมูลโดยทั่วไปของ ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ             
ในกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ ซ่ึงสงผลใหนักวางระบบบัญชีสามารถจะกําหนดขอบเขตและปริมาณของงานที่จะตองทําไดอยาง ถูกตอง สิ่งสําคัญที่
จะตองศึกษาเกี่ยวกับกิจการ คือ 

2. รูปแบบของกิจการ มีรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรูปแบบใด ไดแก รูปแบบกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน บริษัท                  
เป็นกิจการประเภทมุงหวังกําไร หรือที่มิไดมุงหวังกําไร ซึ่งแตละรูปแบบมีผลตอวิธีการ หรือกระบวนการของการวางระบบบัญชี 

3. ผังการจัดสายงานขององคแกร ศึกษาสายการบังคับบัญชา ขอบเขตอํานาจหนาที่ในแตละสางาน จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการเกิดรายการ      
ในแตละขั้นตอนของกระบวนการกิจกรรมทางธุรกิจ 

4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศึกษาขั้นตอนวิธีการ และกระบวนการตาง ๆ ในแตละกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงทําใหสามารถกําหนดขอบเขตและวิธีการ
วางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ ไดแก กระบวนการจัดซ้ือ กระบวนการขาย กระบวนการรับเงิน กระบวนการจายเงิน กระบวนการรับคืน 
กระบวนการสงคืน เป็นตน 

5.การออกแบบระบบบัญชี เป็นการออกแบบระบบบัญชี โดยการเขียนรางผังทางเดินเอกสาร และทําการออกแบบรูปแบบเอกสารที่มีความ
สอดคลองกันกับผังทางเดินเอกสาร โดยตองมีการควบคุมภายในที่ดี ซ่ึงจะมีขั้นตอนการออกแบบระบบบัญชีดังนี้ 

6.เขียนรางผังทางเดินเอกสาร  การรางรูปแบบการรับสงเอกสารตามฝุายหรือแผนกที่ปรากฏอยูในผังองคแกร ในการเขียนรางผังทางเดินเอกสาร
นี้ จะทําใหผูวางระบบสามารถมองเห็นภาพรวม และขั้นตอนการปฏิบัติในสวนของการรับสงเอกสาร สามารถมองเห็นจุดออนของระบบบัญชี และสามารถ
ทําการออกแบบระบบเพิ่มเติมภายรูปแบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทําใหระบบบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมือนําไปใชปฏิบัติจริง 
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7.กําหนดสมุดรายวันขั้นตน และสมุดรายวันขั้นปลาย เป็นการกําหนดและออกแบบรูปแบบของสมุดที่จะนํามาใชในการบันทึกบัญชีซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับรูปแบบเอกสารและมีความสะดวกรวดเร็วในการใชบันทึก ซ่ึงสมุดรายวันขั้นตนที่นํามาใช ไดแก สมุดรายวันซ้ือ สมุดรายวันขาย สมุดรายวัน
รับเงิน สมุดรายวันจายเงิน สมุดรายวันรับคืน สมุดรายวันสงคืน และสมุดรายวันทั่วไป เป็นตน สวนสมุดรายวันขั้นปลาย ไดแกบัญชีแยกประเภท โดยที่นัก
วางระบบบัญชีสามารถขยายประเภทของบัญชีแยกประเภทใหสามารถบันทึกไดครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น เชน บัญชีแยกประเภทคุมลูกหนี้ อาจมีบัญชี
แยกประเภทยอยตามมาเชน บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ยอย เป็นตน  

8.กําหนดลักษณะรายงานทางการเงิน เป็นการกําหนดลักษณะรายงานที่จะตองเสนอตอผูที่ตองการใชรายงานทางการเงิน ซ่ึงอาจเป็นไดทั้ง
บุคคลภายในและภายนอกของกิจการ ดังนั้นลักษณะรายงานก็จะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคแของผูที่ใชงานดวย ซ่ึงสามารถกําหนดไดหลายรูปแบบดังนี้ 

9.กําหนดขอบเขตหนาที่ และอํานาจในการปฏิบัติ เป็นการกําหนดหนาที่ในแตละตําแหนงของผูปฏิบัติที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบบัญชี ทั้งนี้
เพื่อไมใหมีการทับซอนของงานในแตละหนาที่ และไมกอใหเกิดขอขัดแยงในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงในการกําหนดนั้นตองอยูภายใตหลักการของ
การควบคุมภายใน ที่สามารถทําการตรวจสอบ และปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได 

10.กําหนดเครื่องมือและอุปกรณแ เป็นการกําหนดเครื่องมือและอุปกรณแ ตาง ๆ ที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงานเพื่อความถูกตองและสะดวก
รวดเร็วของการทํางาน ไดแกเครื่องคิดเลข คอมพิวเตอรแ   เครื่องบันทึกเงินสด  เป็นตน 

11.การปฏิบัติงานตามระบบบัญชี  เป็นการนําระบบบัญชีที่ผานกระบวนการออกแบบ มาทําการทดสอบ ในการทดสอบระบบบัญชีนั้นควรทํา
การทดสอบดวยการจําลองสถานการณแ เพื่อเป็นการหาขอบกพรอง หาความสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในเบื้องตนกอนและจะไดทําการ
แกไขกอนนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง สวนของขั้นตอนการนําไปปฏิบัติงานตามระบบบัญชี มีดังนี้ 

12.การปฏิบัติงาน เป็นการนําระบบบัญชีที่ออกแบบเสนอใหผูบริหารของกิจการไดพิจารณา เพื่อขออนุมัติใหมีการนําระบบบัญชีมาใช
ปฏิบัติงานในระยะหนึ่งกอน ซ่ึงอาจจะมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม  

13.เตรียมเครื่องมืออุปกรณแ ในแตละระบบการปฏิบัติงานจะตองเตรียมอุปกรณแตางๆ ที่จําเป็นใหพรอมเพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไป อยาง
ตอเนื่องและในขณะเดียวกันเครื่องมือและอุปกรณแบางอยาง ผูใชจําเป็นตองเพิ่มเติมความรูความชํานาญในการใชงาน ก็ควรใหผูปฏิบัติ งานเขารับการ
ฝึกอบรมจนสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณแเหลานั้นได  

14.จัดอบรมเจาหนาที่ เพื่อใหมีความเขาใจกอนเร่ิมลงมือปฏิบัติงานจริงควรจะไดมีการซักซอมใหเจาหนาที่ไดเขาใจถึงวิธีการในการทํางานแต
ละขั้นตอนเสียกอน ทั้งนี้ควรจะขอความรวมมือจากฝุายจัดการเพื่อใหออกกฎขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติพรอมทั้งกําหนดโทษของผูที่ฝุา ฝืนไวดวยซ่ึง
อาจจะจัดพิมพแเป็นคูมือในการ ปฏิบัติใหพนักงานไดศึกษากอนการปฏิบัติงานจริง 

15.ติดตามผล หลังจากที่ไดทําการทดสอบระบบบัญชีดวยการทดลองนําออกไปใชในการปฏิบัติจริงมาในระยะหนึ่งแลว หากมีการตรวจพบ
ขอบกพรองหรือจุดที่ตองทําการแกไข ก็สามารถนําขอบกพรองนั้นกลับมาทบทวนปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การติด ตามผลนั้นจําเป็นตองใช
ระยะเวลาเป็นชวง ๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถประเมินระบบที่ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจไดตามชวงระยะเวลา  

ความรู๎ในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
ปลานิล (Oreochromis niloticus) ถูกนําเขามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต แหงประเทศญี่ปุุน ทรงจัดสงมา

ทูลเกลาฯ ถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจํานวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 ในระยะแรก พระองคแทรงเลี้ยงไว ในบอบริเวณพระ
ตําหนักสวนจิตรลดา พบวาสามารถเจริญเติบโต และขยายพันธุแไดในระยะเวลาอันสั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพันธุแปลาชนิดนี้ ใหกรม
ประมง เพื่อนําไปเพาะขยายพันธุแ และทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้วา “ปลานิล”ปลานิลมีรูปรางลักษณะคลายปลาหมอเทศ มี ริมฝีปากบนและลาง
เสมอกัน มีเกล็ด 4 แถวตรงบริเวณแกมและมีลายพาดขวางลําตัวประมาณ 9 – 10 แถบมีนิสัยชอบอาศัยอยูรวมกันเป็นฝูงตามแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง 
และทะเลสาบ เป็นปลาที่อยูไดทั้งน้ําจืดและน้ํากรอยมีความอดทน และสามารถปรับปรุงตัวใหเขากับธรรมชาติไดงาย เหมาะสมที่จะนํามาเพาะเลี้ยงในบอ
ไดเป็นอยางดีปลานิลเพศผู จะโตกวาตัวเมียที่อายุเทากัน ปลาตัวผูจะมีสีเขมตรงบริเวณใตคางและตามลําตัว และการดูอวัยวะเพศ ที่บริเวณใตคางและตาม
ลําตัว และการดูอวัยวะเพศที่บริเวณ ใกลชองทวาร ตัวผูจะมีอวัยวะเพศลักษณะเรียวยางยื่นออกมา สําหรับปลานิลเพศเมีย ตัวเล็กกวาตัวผูสีซีด ใตคางมีสี
เหลือง มีวัยวะสืบพันธุแ 3 ชอง ลักษณะคอนขางใหญและกลม  

การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง เป็นการเพาะพันธุแ การอนุบาล หรือการเลี้ยงปลาใหเพิ่มปริมาณดานจํานวนตัวหรือเพื่อใหเจริญเติบโตมี
น้ําหนักและขนาดเพิ่มขึ้น เพาะเล้ียงในภาชนะที่โปรง น้ําสามารถลอดผานไดลอยหรือแขวนอยูในแหลงน้ําตัวกระชังถูกยึดใหเคลื่อนที่โดยผูกติดอยูกับหลัก 
หรือโครงกระชังที่วางอยูบนแพหรือวัสดุที่เป็นทุนลอยน้ํา การเลี้ยงปลาในกระชังมีปลาและสัตวแน้ําหลายชนิดที่สามารถเลี้ยงไดดีในกระชั ง เชน ปลาสวาย 
ปลาแรด ปลาดุก ปลากด หลวง กบ ฯลฯ จากการทดลองศึกษาการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง พบวา ปลานิล สามารถอนุบาล เลี้ยงแล ะเพาะพันธุแ ใน
กระชังไดแบบครบ 

การเลี้ยงปลานิลในกระชังสิ่งสําคัญคือ การเลือกสถานที่ซ่ึงจะตองมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา (Intensive) เนน
การจัดการเลี้ยงโดยใชอาหารเป็นหลัก คุณภาพน้ําจึงเป็นเรื่องสําคัญ คุณภาพน้ําจะตองไมเปลี่ยนแปลงมากนัก การถายเทน้ําหรือการไหลเวียนของน้ํา
จะตองดี  

กระชังที่ใชเลี้ยงปลานิล มีรูปทรงแบบใดก็ได แตที่นิยมใชโดยทั่ว ๆ ไปคือกระชังสี่เหลี่ยมเนื่องจากมีพื้นที่ผิวน้ําใหกระแสน้ําไหลผานมากกวา
กระชังรูปแบบอื่น ๆ มีขนาด 2x2x2.5 เมตร หรือ 4x2x2.5 เมตร การติดตั้งกระชังควรมีสวนโผลพนน้ําประมาณ 20 - 25 ซม. ขนาดตาอวนที่ใชทํากระชัง
จะตองเหมาะสมกับขนาดปลาที่เลี้ยงเพื่อปูองกันไมใหปลาหนีรอดไปได ขนาดตาอวนที่ใชไมควรเล็กกวา 1.5 x 1.5 ซม. และกระชังควรมีฝาปิดซ่ึงอาจทํา
จากเนื้ออวนชนิดเดียวกันที่ใชทํากระชังหรือวัสดุที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อปูองกันปลาที่เลี้ยงกระโดดออกนอกกระชังรวมทั้งปูองกันไมใหนกมากินปลาที่เลี้ยง 

อัตราการปลอยขึ้นอยูกับการจัดการและการวางแผนงานของผูเลี้ยง เชน จะเล้ียงปลาขนาดใหญก็ตองปลอยปลาลงเล้ียงในอัตราความหนาแนน
ต่ํา ๆ หรือจะยืดเวลาเลี้ยงใหนานขึ้น ในทางตรงกันขามหากตลาดตองการปลาขนาดเล็กผูเลี้ยงสามารถปลอยปลาในอัตราความหนาแนนสูงหรือรน
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ระยะเวลาเลี้ยงใหสั้นลง โดยทั่วไปกระชังขนาด 2x2x2.5 เมตร จะปลอยปลาอัตราความหนาแนน 60 ตัว/ลบ.ม. หรือเทากับ 500 ตัว/กระชัง ลูกปลา
ขนาด 60 กรัม ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 60 วัน ก็จะไดขนาดตลาด (ตัวละ 3 ขีด) ราคาประมาณกิโลกรัมละ 40 บาท 

การเลี้ยงปลาในกระชังในปใจจุบัน มีการพัฒนาดานการจัดการและรูปแบบการเลี้ยงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในปใจจุบันควบคูกันไป 
กลาวคือ ทะเลสาบสงขลา ณ วันนี้เริ่มเขาสูวิกฤติ คุณภาพน้ําเร่ิมเส่ือมโทรมเนื่องจากไดรับผลกระทบทั้งจากธรรมชาติเองและจากกิจกรรมที่มนุษยแไดสราง
ขึ้น เชน การชะลางหนาดินลงสูทะเลสาบทําใหตื้นเขิน การบลูมของแพลงกแตอน หรือ น้ําทิ้งจากแหลงชุมชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ลวนสงผล
กระทบโดยตรงตอการเลี้ยงปลาในกระชังทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นไมวาจะเป็นสวนของภาคเอกชนหรือหนวยงานจากทางราชการตองชวยกันศึกษาถึงปใญหา
และความเป็นไปไดในการที่จะฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาใหมีความเส่ือมโทรมนอยลงหรือใหมีความสมบูรณแขึ้นมาอีกครั้งรวมทั้งการเขาไปสงเสริมและใหความ
ชวยเหลือในการแกปใญหาแกเกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อที่จะพัฒนาดานผลผลิตใหมีคุณภาพ อันนําไปสูการเลี้ยงอยางยั่งยืน 

แหลงน้ําสําหรับการเพาะปลาทับทิมในกระชังแหลงน้ําที่จะเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังไดนั้น สิ่งสําคัญ คือ น้ําตองมีคุณภาพดีและมีเพียงพอ
ไดแกอางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง บอ เป็นตนขอควรพิจารณาสําหรับการวางกระชัง มีดังนี้ 

1.แหลงน้ํา เมื่อกางกระชังออกแลวพื้นกนกระชังตองอยูสูงกวาพื้นทองน้ําไมนอยกวา 50 เซนติเมตรกระชังจะตองอาศัยการถายเทของ
กระแสน้ําหมุนเวียนผานกระชัง จึงควรอยูที่โลงแจง ไมมีรมไมและพรรณไมน้ําอยูหนาแนน ควรศึกษา ประวัติของแหลงน้ําในรอบปีกอน เชน กระแสน้ํา 
ความขุน ปริมาณน้ํา 

2.คุณสมบัติของน้ําตองดี หางไกลแหลงน้ําเสีย  สารพิษ เชน  จากโรงงานอุตสาหกรรมแหลงชุมชน แหลงเกษตรกรรมที่มีการใชยาปราบ
ศัตรูพืชเป็นจํานวนมากที่จะเกิดอันตรายตอปลาที่เลี้ยงหรือมีสารพิษตกคางสะสมในเนื้อปลาซ่ึงเป็นอัตรายตอผูบริโภคมีความพรอมดานปใจจัยพื้นฐาน มี
การคมนาคมสะดวก 

3.เป็นแหลงน้ําที่ทางราชการประกาศเป็นที่อนุญาตและไมขัดตอกฏหมาย การตั้งหรือการผูกกระชังในแหลงน้ําสาธารณะจะตองไมกีดขวาง
เสนทางสัญจรทางน้ําแหลงน้ํา ที่มีการเก็บน้ําเพื่อสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมอื่นใดก็ตามจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของแหลงน้ํานั้นกอน เพื่อ
ปูองกันผลกระทบตอการการใชแหลงน้ํานั้น หางไกลสิ่งรบกวน ไมควรอยูใกลชุมชนมากเกินไป การสัญจรทางน้ําพลุพลาน เพราะจะทําใหปลาเครียดซ่ึงมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตปราศจากโจรผูราย 
  4.แรงงานหาไดงาย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
          กุสุมา ดําพิทักษแ และคณะ (2552) ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุมผูผลิตสินคา OTOP กรณีศึกษากลุมอาหารจังหวัดปทุมธานี OTOP 
พบวากลุมผูผลิตสินคา OTOP กลุมอาหารมีขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานที่คลายคลึงกันและการบันทึกขอมูลทางบัญชีและการนําขอมูลทางบัญชีมาใช
ในการควบคุม และการตัดสินใจยังไมสมบูรณแ การพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุมผูผลิตสินคา OTOP กลุมอาหารไดพัฒนาการบันทึกบัญชีอยางงายเป็น 5 
ระบบ คือ 1)ระบบขายสินคา 2) ระบบซื้อวัสดุดิบและบรรจุภัณฑแ 3)ระบบผลิตและเบิกจายวัตถุดิบ 4) ระบบรับ-จายเงิน 5) ระบบบัญชีทั่วไปและรายงาน
การเงิน 
 ดลยา ไชยวงศแ (2552) ศึกษาระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมของโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารและจัดการฟารแมสุกร มหาวิทยาลัยแมโจ
มีวัตถุประสงคแ พบวา โครงการไมมีการจัดทํางบกําไรขาดทุน มีเพียงการจัดทํางบรายรับรายจายและงบดุลซ่ึงจัดทําขึ้นอยางไมถูกตองตามที่ควรผูวิจัยจึงได
ออกแบบระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งออกแบบเอกสารและรายงานการเงินที่เกี่ยวของใหแกโครงการรวม 9 ระบบ ไดแก การขายสด การขาย
เช่ือ การรับชําระหนี้ การซ้ือและรับของ การจายชําระหนี้ การจายคาใชจายตางๆ เงินสดยอย และเงินเดือนและคาแรง การรับเงินอุดหนุน จากการทดลอง
นําระบบบัญชีไปใช ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีความเขาใจเป็นอยางดี อยางไรก็ตามเม่ือระบบบัญชีไดกําหนดใหมีเอกสารและรายงานเพื่อการตรวจสอบจึงทําให
มีเอกสารและรายงานเพิ่มขึ้น ทําใหงานดานการบัญชีงานในหนาที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณแที่ไมเป็นทางการ และสังเกตวิธีการทํางานของบุคลากรของกิจการ นําขอมูลที่ไดม าทํา
การวิเคราะหแ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเอกสาร แบบฟอรแมที่ใชในกิจการและออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ KC FISHERY 2002 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปไดวา กิจการ KC FISHERY 2002 ขาดความรูและทักษะทางดานการจัดทําบัญชี ไมมีการแบงแยกหนาที่การทํางานที่เหมาะสม รวมถึงการ
จัดทําเอกสารตาง ๆ ไมเป็นระบบและยังไมมีการควบคุมภายใน ที่ดี อาจสงผลใหการดําเนินงานไมเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่กําหนด อีกทั้งกอใหเกิดการ
ทุจริตในกิจการได ผูวิจัยจึงไดออกแบบเอกสารและแบบฟอรแมที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน วางระบบบัญชีอยางเหมาะสมกับกิจการ และมีการ ควบคุม
ภายในที่ดีของทุกกระบวนการดําเนินงานโดยการจัดโครงสรางกิจการออกเป็น 3 ฝุาย คือ 1)ฝุายบัญชี/การเงินทําหนาที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับ-
จายเงิน จากการขายปลา หรือซ้ือพันธแปลา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชี จากการดําเนินงานของกิจการ รวมถึงการจายเงินเดือนและคาแรง 
2) ฝุายคลังสินคาทําหนาที่เกี่ยวกับสินคา การซ้ือ-ขายปลา เชน ลงทะเบียนคุมปลาทะเบียนคุมอาหารปลา เป็นตน และ 3) ฝุายขายทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ขายปลา สงปลาใหลูกคานอกจากการจัดโครงสรางกิจการ ผูวิจัยไดออกแบบเอกสารและแบบฟอรแมแตง ๆ ในแตละ กิจกรรม รวมถึงกําหนดสมุดบัญชีที่
เหมาะสมกับกิจการ นอกจากนี้ยังได ออกแบบการวางระบบบัญชีสําหรับกิจการ KC FISHERY 2002 1) ระบบบัญชีซ้ือ-ขาย 2) ระบบบัญชีการผลิต 3) 
ระบบบัญชีเงินสดรับ-จาย เพื่อใหกิจการไดขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง เชื่อถือได 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมกับกิจการ KC FISHERY 2002 ซ่ึงดําเนินธุรกิจเล้ียงปลาในกระชัง จะเป็นเครื่องมือของเจาของกิจการ ที่ใชในการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเป็นไปตามตามแผนงานที่วางไว เนื่องจากมีขอมูลทางการเงินที่ถูกตองเชื่อถือได สงผลใหรายงานทางการเงินมีค วามเชื่อถือ 
รวมทั้งสามารถวางแผนการดําเนินงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถากิจการมีการขยายใหญขึ้น เจาของกิจการ ไมสามารถดูแลการปฏิบัติงานได
ดวยตัวเองทั้งหมดหากกิจการมีระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสม จะทําใหการมอบหมายงาน และการควบคุมงานทําไดงายเนื่องจาก ระบบบัญชีจะชวยใหการ
รายงานผลการดําเนินงานของแตละสวนงานถูกตอง เจาของกิจการก็สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนแในการวางแผนการดําเนินงาน และตัดสินใจไดถูกตอง
และทันเวลา 
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การวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงส ารวจ: การประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาคุณคําแบรนด๑จากมุมมองของลกูค๎า 
Exploratory Factor Analysis: The Applying for Studying to Customer Based Brand Equity 

 
พงศ๑ศิริ ค าขันแก๎ว1 

 
บทคัดยํอ 

บทความนี้มุงเสนอการประยุกตแใชการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจสําหรับการศึกษาคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคา ขอมูลที่ใชในการศึกษา
จะถูกวิเคราะหแผานการตรวจสอบความสัมพันธแของตัวแปร การสกัดปใจจัยขั้นตน การเลือกหมุนแกนปใจจัย และการสรางกลุมตัวแปร ปใจจัยที่ไดจากการ
วิเคราะหแสามารถอธิบายปใจจัยคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคา นอกจากนี้ปใจจัยที่ยังสามารถนําไปทดสอบรวมกับการวิเคราะหแถดถอยเชิงพหุ                    
การวิเคราะหแเสนทาง การวิเคราะหแโมเดลสมการโครงสราง และการวิเคราะหแอื่น ๆ  
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะหแปใจจยัเชิงสํารวจ และ คุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคา 
 
Abstract 

The article is representative of supplication the exploratory factor analysis using to investigate customer based brand 
equity factor. Data are examined by Correlation matrix, extraction of initial factor, method of rotation and composite variable. 
The factors of result of analysis can be describing the customer based brand equity factor. Moreover, factors of result of analysis 
can be testing with multiple regression analysis, path analysis, structure equation model and other analysis.  
 
Keywords: exploratory factor analysis and customer based brand equity 
 
บทน า 
 การสํารวจสถานะองคแความรูของการศึกษาคุณคาแบรนดแจากมุมมองลูกคาในประเทศไทยของ Kamkankaew (2014, pp. 13 – 25) พบวา  
มีงานวิจัยที่ศึกษาคุณคาแบรนดแจากมุมมองลูกคาในประเทศไทยเพียงรอยละ 10 ที่ทําการวิเคราะหแปใจจัยคุณคาแบรนดแจากมุมมองลูกคา ในความเป็นจริง
แลวการวิเคราะหแปใจจัยเป็นการวิเคราะหแสถิติที่มีหลักการในเชิงวิชาการ และไดรับการยอมรับวาเป็นราชินีแหงการวิเคราะหแสถิติทั้งมวล (นงลักษณแ วิรัชชัย
, 2537: น.113) การวิเคระหแปใจจัยเชิงสํารวจจะทําใหงานวิจัยที่การศึกษาคุณคาแบรนดแจากมุมมองลูกคาในประเทศไทยพบตั วแปรคุณคาแบรนดแจาก
มุมมองลูกคาที่มีคุณลักษณะใหม มีความตรงเชิงการวัด และมีความนาเช่ือถือของการยืนยันปใจจัยคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคา ดังนั้ นบทความนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการวิเคราะหแปใจจัย และเสนอวิธีการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจเพื่อการประยุกตแใชในการศึกษาคุณคาแบรนดแ
จากมุมมองของลูกคา  

ความเขา๎ใจเบื้องต๎นตํอการวิเคราะห๑ป๓จจัย 
 การวิเคราะหแปใจจัย (Factor Analysis) หรือนักวิชาการบางทานอาจเรียกวา การวิเคราะหแองคแประกอบ โดยสุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุแ (2548 : น. 
464) ใหความเห็นวา เมื่อมีการแปลความหมาย Factor Analysis จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปลวา การวิเคราะหแปใจจัย มีความหมายที่ตรงตามตัว
มากกวาการแปลวาการวิเคราะหแองคแประกอบ และการวิเคราะหแองคแประกอบมีความหมายครอบคลุมเพียงการหาองคแประกอบหลัก (Principal 
Components) เทานั้น ดังนั้นในบทความนี้ผูเขียนจึงใช คําวา การวิเคราะหแปใจจัย ในการอธิบายถึงการวิเคราะหแขอมูลทางสถิติเพื่อการประยุกตแใช 
 การวิเคราะหแปใจจัย เป็นการวิเคราะหแสถิติขอมูลหลายตัวแปร หรือตัวแปรพหุนาม (Multivariate Statistical Analysis) ประเภทเทคนิคตัว
แปรมีความสัมพันธแกัน (Interdependent techniques) โดยสามารถจัดตัวแปร หรือปใจจัยที่มีความสัมพันธแกันเขาเป็นกลุมเดียวกัน และสามารถสรางตัว
แปรใหมขึ้นมาจากตัวแปรกลุมอื่น ๆ (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2550 : น. 236) โดยการวิเคราะหแปใจจัยจะไมมีตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) หรือตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

การวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ คือเทคนิคการวิเคราะหแสถิติที่มุงศึกษากลุมตัวแปรซ่ึงยังขาดทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของมาสนับสนุนเรื่องนั้น 
ๆ (สุวิมล ติรกานันทแ, 2555: น. 21) ขณะเดียวกัน ดุจเดือน พันธุมาวิน (2551: น. 124) กลาววา การวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจ ใชใน 2 ลักษณะคือ 1) ใช
เพื่อสรางเครื่องมือวัด หรือตัวแปรที่ยังไมมีการสรางมากอน และไมมีทฤษฎี หรือแนวคิดมาสนับสนุน 2) ใชเพื่อทดสอบเครื่องมือ หรือตัวแปรที่เคยถูกสราง
มากอนแลว หากแตยังคงไมเคยถูกนํามาวิเคราะหแปใจจัย เพื่อใหไดโมเดลการวัด หรือทฤษฎีการวัดที่มีคุณลักษณะใหม ๆ 
                                                           
1 ผูอํานวยการฝุายการตลาด และวิจัย โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหงภาคเหนือ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรแท-เชียงใหม               
E-mail: Kpongsiri85@gmail.com เบอรแโทรศพัทแ 0900528784 
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จุดมุํงหมายของการวิเคราะห๑ป๓จจยั 
 การวิเคราะหแปใจจัยมีจุดมุงหมายของการวิเคราะหแดังนี้ (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2537: น. 148; สําราญ มีแจง, 2546: น. 197; สุชาต ประสิทธิ์รัฐ
สินธุแ, 2548: น. 464-466; กัลยา วานิชยแบัญชา, 2552: น. 216-217 และสุวิมล ติรกานันทแ, 2555: น. 15-16) 
 เพื่อลดจ านวนตัวแปรให๎น๎อยลง (Data Reduction)  

เป็นการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางตัวแปรที่มีความสัมพันธแรวมใหกลายเป็นตัวแปรเดียวกัน โดยพิจารณาคาน้ําหนักองคแประกอบ (Factor 
loading) ซ่ึงจะชวยใหคงลักษณะของตัวแปรเดิมไว และเขาใจงาย สะดวกตอการแปลความหมายวาปใจจัยนั้น ๆ  ประกอบดวยตัวแปรกีต่ัว โดยปใจจัยใหมที่
ไดชวยลดปใญหาความสัมพันธแรวมเชิงพหุ (Multicollinearity) และสามารถนําปใจจัยที่ไดไปวิเคราะหแทางสถิติอื่น ๆ อาทิ การวิเคราะหแสหสัมพันธแ การ
วิเคราะหแถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะหแเสนทาง และการวิเคราะหแความแปรรวม เป็นตน 
 เพื่อยืนยันความความถูกต๎องของมาตรวัด (Scale Confirmation)  
  เป็นการวิเคราะหแเพื่อยืนยันความตรงของมาตรวัดที่ประกอบดวยหลายตัวแปรวาเป็นไปตามทฤษฏี งานวิจัยที่อางอิง และมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษแเพียงใด โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของโมเดลวาปใจจัยนั้น ๆ มีความสอดสอดคลองตามทฤษฏีหรือไม ซ่ึงทําใหได เครื่องมือ 
และตัวแปรใหมที่มีความชัดเจนของโมเดลการวัด 
 เพื่อตรวจสอบคําน้ าหนักของตัวแปร 

เป็นวิเคราะหแเพื่อหาคาน้ําหนักของตัวแปรที่มีความสัมพันธแกัน และถูกจัดอยูในปใจจัยเดียวกัน ทําใหทราบถึงความสําคัญของปใจจัยใดวามี
ความสําคัญ 
 
ค าศัพท๑ที่ควรรู๎จัก 
 กอนทําการวิเคราะหแปใจจยัผูศึกษาควรทราบคําศัพทแ และความหมายเพื่อความเขาใขตอการอานผลการวิเคราะหแขอมลูดังนี้ (สุวิมล ติรกานันทแ, 
2555: น. 28-31 และยุทธ ไกรวรรณแ, 2556; น. 64-70) 

คําน้ าหนักป๓จจัย (Factor loading) หมายถึง คาแสดงความสัมพันธแระหวางตัวแปรกับปใจจยั ควรมีคาตั้งแต 0.3 ขึ้นไป เนื่องจากคา
สหสัมพันธแตั้งแต 0.3 ขึ้นไปจะพบคานัยสําคัญทางสถิติ  

คําคอมมูนาลิตี้ หรือคําความรํวมกัน (Communality: h2) หมายถึง คาความแปรปรวน หรอืคาที่ผันแปรของปใจจัยทั้งหมด ซ่ึงเป็นผลบวก
กําลังสองของน้ําหนักปใจจยัของปใจจยัหนึ่ง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหแ หรือที่รูจกักันในลักษณะคา KMO  

คําลักษณะเฉพาะ หรือคําไอเกน (Eigen value: ) หมายถึงคาความแปรปรวน หรือคาที่ผันแปรในปใจจยัหนึ่งโดยสามารถอธิบายดวยคา
น้ําหนักปใจจัยตวัแปรทุกตวัในปใจจยันั้น ๆ ซ่ึงคาไอเกนเป็นผลจากผลบวกกําลังสองของคาน้ําหนักปใจจัยของตัวแปทกุตัวในปใจจัยนั้น ๆ คาไอเกนควรมีคา
มากกวา 1 และจะเพิ่มขึ้นหากปใจจัยนั้น ๆ มีตัวแปรมากขึ้น  

ร๎อยละความแปรปรวนที่อธบิายได๎ (Percentage of Trace) หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหแวาปใจจัยนั้น
สามารถอธบิายเร่ืองที่กําลังศึกษาไดมาก หรือนอยเพียงใด โดยความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจะถูกอธิบายดวยคารอยละ 
 
ข๎อตกลงเบื้องต๎นกํอนการวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงส ารวจ (Basic Assumption)  
 กอนทําการวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจผูวิศึกษาตองตรวจสอบเง่ือนไขขอตกลงเบื้องตนมี ประการดังนี้ (กัลยา วานิชยแบัญชา , 2552: 216-268; 
สุวิมล ติรกานันทแ, 2555: น. 23-24; ยุทธ ไกรวรรณแ, 2556; 73, Hair et al, 2010; pp. 101-102) 

การเลือกตัวแปร และประเด็นการวัด (Variable Selection and Measurement Issues) 
ลักษณะของตัวแปรที่นํามาใชในการวิเคราะหแตองเป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่อยูในระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) นอกจากนี้
ตัวแปรระดับการวัดแบบอื่นตองแปลงขอมูลใหอยูในรูปตัวแปรทวิ หรือตัวแปรหุน (Dummy Variables) ซ่ึงอยูในรูปรหัส 0 และ 1  

ขนาดตัวอยาง (Sample Size) ที่นํามาใชในการวิเคราะหแตองมากกวา 100 คน หรืออาจ 
พิจารณาจากสัดสวนขนาดตัวอยางตอตัวแปร 20: 1 สวนสัดสวนที่นอยที่สุดคือ 5: 1 ในกรณีที่กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันมากผูศึกษาตอง

เพิ่มขนาดตัวอยาง  
การตรวจสอบการกระจายของตัวแปร เป็นวิธีการตรวจสอบวาตัวแปรที่นํามาใชในการ 
วิเคราะหแมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม โดยตรวจสอบจากการวิเคราะหแการแจกแจงความถี่ การวิเคราะหแดวยสถิติเชิงบรรยาย อาทิ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย ความเบ และความโดง เป็นตน 
 รอยละความแปรปรวนที่อธิบายได (Percentage of Trace) หลังจากการสกัดปใจจัยตองไมนอยกวารอยละ60  
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ขั้นตอนการวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงส ารวจ  
 การวิเคราะหแปใจจยัเชิงสํารวจสามารถจาํแนกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบความสัมพันธแของตัวแปร การสกัดปใจจยัขั้นตน การเลือกหมุน
แกนปใจจยั และการสรางกลุมตัวแปร รายละเอยีดดังนี้ (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2542: น. 128 – 146; ยุทธ ไกรวรรณแ, 2556: น. 75 – 80; Hair et al, 2010: 
pp. 96 - 147) 

การตรวจสอบความสัมพันธ๑ของตัวแปร (Correlation Matrix) 
 การตรวจสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปร เพื่อตรวจสอบความสัมพันธแเชิงเสนตรงของตัวแปร โดยใชวิธีการตรวจความสัมพันธแ
ระหวางตัวแปรสองตัวแปร (Bivariate Relationship) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทั้งนี้พิจารณาเกณฑแท่ีวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวแปรสังเกตไดแตละคูที่สูงเกิน 0.60 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดบางคูอาจทําใหเกิด
ปใญหาความสัมพันธแรวมพหุเชิงเสนตรง (Multicolinearity) โดยพิจารณาจากตารางเมทริกซแสหสัมพันธแ (Correlation Matrix)  
 การตรวจสอบความสัมพันธแของตัวแปรโดยรวม เพื่อทดสอบความสัมพันธแซ่ึงกันและกันของตัวแปรทั้งหมดที่นํามาศึกษา โดยการ
พิจารณา Bartlett test of sphericity ตองมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α เทากับ 0.01 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวแปรที่นํามาวิเคราะหแมีความสัมพันธแกัน
ทั้งหมดโดยมีสมมุติฐานดังนี้ 
   H0: ตัวแปรทั้งหมดไมมีความสัมพันธแกัน 
   H1: ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธแกัน 
 การตรวจสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) หรือ MSA (Measure of Sampling 
Adequacy) เป็นการตรวจสอบคาคอมมูนาลิตี้ หรือคาความรวมกัน (Communality: h2) ตองไมต่ํากวา 0.5 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้งหมดที่นํามา
วิเคราะหแมีความสัมพันธแกันที่เพียงพอจะไปนําสูการวิเคราะหแในขั้นตอนตอไป  

การสกัดป๓จจัยขั้นต๎น (Extraction of Initial Factor) 
ในขั้นตอนนี้มีเปูาหมายเพื่อแยกปใจจัยรวมใหมีจํานวนนอยที่สุด แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ Common Factor Analysis มีวิธีการวิเคราะหแ 

ไดแก วิธีการวิเคราะหแปใจจัยแบบแอลฟุา (Alpha Factoring) และ วิธีการวิเคราะหแภาพ (Image Analysis) สวน Component Factor Analysis มี
วิธีการวิเคราะหแ ไดแก วิธีการวิเคราะหแองคแประกอบหลัก (Principle components factoring) วิธีการวิเคราะหแกําลังสองนอยที่สุด (Least Squares 
Method) วิธีการวิเคราะหแความเป็นไปไดมากสุด (Maximum Likelihood Method) และวิธีการหาปใจจัยแกนหลักสําคัญ (Principle Axis Analysis) 
อยางไรก็ตาม วิธีการวิเคราะหแองคแประกอบหลัก (Principle components factoring) เป็นวิธีการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ซ่ึงตัวแปรที่นํามาวิเคราะหแ
ทั้งหมดจะถูกแปลงรูปใหเป็นตัวแปรสวนประกอบโดยใชหลักความสัมพันธแเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรทั้งหมด การวิเคราะหแองคแประกอบหลักชวยลดขอมูล
ตัวแปรใหนอยลง 

การเลือกหมุนแกนป๓จจัย (Method Rotation) 
การหมุนแกนในการวิเคราะหแปใจจัยเพื่อใหไดปใจจัยที่มีลักษณะโครงสรางไมซับซอน สามารถแปลความไดงาย รวมถึงทําใหคาน้ําหนักปใจจั ย 

(Factor loading) ของตัวแปรมีความชัดเจนทําใหทราบวาควรจัดกลุมปใจจัยอยางไร การเลือกหมุนแกนปใจจัยสามารถทําได 3 วิธีคือ การหมุนแกนโดยใช
กราฟ (Graphic Rotation) การหมุนแกนโดยใชการวิเคราะหแ (Analytical Rotation) และการหมุนแกนเขาสูเมทริกซแเปูาหมาย (Rotation to a Target 
Matrix) ซ่ึงการหมุนแกนโดยใชการวิเคราะหแเป็นวิธีการที่ไดรับความนิยมจากนักวิจัย และนักวิชาการ สามารถจําแนกได 2 กลุม คือ การหมุนแกนแบบตั้ง
ฉาก (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) รายะละเอียดดังนี้ 
 การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation)เป็นการพิจารณาแกนของปใจจัยใหคงความเป็นมุมฉากตลอดระยะเวลาที่ทําการหมุนโดย
ตัวแปรแตละตัวไมมีความสัมพันธแกัน ซ่ึงตัวเลือกการหมุนแบบ Varimax เป็นตัวเลือกการหมุนที่ไดรับความนิยมซ่ึงตัวเลือกแบบนี้พยายามที่จะลดจํานวน
ตัวแปรใหเหลือนอยที่สุดจึงชวยใหงายตอการตีความ 
 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เป็นการพิจารณาแกนของปใจจัยใหมีความสัมพันธแกันเพื่อปรับใหตัวแปรมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษแมากที่สุด โดยตองมีทฤษฎีสนับสนุนวาแตละตัวแปรสัมพันธแกัน   
 การสร๎างกลุํมตัวแปร  

เมื่อทําการเลือกการสกัดปใจจัยขั้นตน และการหมุนแกนในการวิเคราะหแปใจจัย แลวพบวาตัวแปรแตตัวจับกลุมกันเป็นปใจจัยใดบาง ผูวิจัยจึงทํา
การสรางกลุมตัวแปร หรือสเกลปใจจัยซ่ึงตองพิจารณาวาจะมีปใจจัยทั้งหมดจากการวิเคราะหแจํานวนเทาใด มีน้ําหนักปใจจัยเทาใด แลวปใจจัยที่คนพบจะตั้ง
ชื่อวาอะไร มีความหมายอยางไร รายละเอียดดังนี้ 
 การสรางกลุมตัวแปร เป็นการพิจารณาตัวแปรที่ประกอบกันเป็นปใจจัย ดังนั้นปใจจัยจึงสรางจากผลบวกของตัวแปรเชิงเสนเป็นผลจากการเลือก
การสกัดปใจจัยขั้นตน และการหมุนแกนในการวิเคราะหแปใจจัยทําใหทราบถึงคะแนนหาคะแนนปใจจัยรวม และคะแนนปใจจัยของแตละตัวแปร โดยใหพิจารณา
ถึงขนาดกลุมตัวอยางที่ใช อาทิ กลุมตัวอยางมากกวา 350 ราย คาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.30 ถึงจะพบคาน้ําหนักปใจจัยที่นัยสําคัญทางสถิติ เป็นตน 
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 การต้ังชื่อปใจจัยใหม เป็นวิธีการใหความหมายปใจจัยตามกลุมปใจจัย โดยอาจพิจารณาจากน้ําหนักปใจจัยของตัวแปรนั้น ๆ ในกลุมปใจจัย ห รือ
การพิจารณาตัวแปรทุกตัวในปใจจัยแลวจึงใหความหมายที่ครอบคลุมทุกตัวแปรซ่ึงอาจตองทบทวนทฤษฏี และแนวคิดเพิ่มเติม   

 การกําหนดปใจจัย ผานการพิจารณาคาลักษณะเฉพาะ หรือคาไอเกน (Eigen value: ) ตองมากกวา 1 รวมถึงรอยละความแปรปรวนที่
อธิบายได (Percentage of Trace) ตองมากกวารอยละ 60   
 
 ตัวอยํางการวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงส ารวจคุณคําแบรนด๑จากมุมมองของลูกค๎า 
 Kamkankaew (2014: pp. 253 - 259) ไดสํารวจปใจจัยที่หลากหลายของคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคารานกาแฟตราทองถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม ใชกลุมตัวอยางเป็นลูกคาของของรานกาแฟตราทองถิ่นจํานวน 500 ราย ใชแบบสอบถามมาตรวัด 7 Point Likert Scale มีคาสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงเทากับ 0.945 ตัวแปรที่ใชในการวัด 17 ตัวแปร ไดแก การตระหนักรูตอแบรนดแ (brand recognition: RECOG) การระลึกถึงแบรนดแ (brand 
recall: RECALL) การรูจักแบรนดแเป็นอันดับหนึ่ง (top of mind: TOPMI) ความโดนเดนของแบนดแ (brand dominance: DOMIN) ความคุนเคยตอแบ
รนดแ (brand familiarity (FAMIL) คุณคา (value: VALUE) บุคลิกภาพแบรนดแ (brand personality: PERSO) ความสัมพันธแกับองคแการ (organization 
association: ORGAN) ระดับคุณภาพ (quality level: LEVEL) ความคงที่ของคุณภาพ (consistent quality: CONSI) ความเป็นผูนําตลาด (category 
leader: LEAD) ความนิยม (popularity: POPU) นวัตกรรม (innovation: INOVA) ราคาระดับสูง (price premium: PRICE) ความพึงพอใจ 
(satisfaction: SATIS) การแนะนําบอกตอ (recommend: RECOM) และ ความภักดี (loyalty: LOYAL) เมื่อรวบรวมขอมูลผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหแเพื่อ
สรุปประเด็นปใจจัยของคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคารานกาแฟตราทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 

การตรวจสอบข๎อตกลงเบื้องต๎นกํอนการวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงส ารวจ 
มาตรวัดที่ใช 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ลักษณะคําถามปลายปิด ใชมาตราวัดประเมินผลคา 7 ระดับ (7 Likert Scale) โดย 7 คะแนน หมายถึง เห็นดวย

อยางยิ่ง และ 1 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมาตรวัดที่ใชอยูในระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
นักสถิติสวนใหญเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอเพื่อที่จะทําใหผลการวิเคราะหแขอมูลที่ไดมีความมั่นใจในการทดสอบในการวิจัย

ครั้งนี้ผูศึกษาจึงกําหนดกลุมตัวอยางไวที่ 500 หนวยซ่ึงเป็นกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ 
การตรวจตรวจสอบการกระจายของตัวแปร  
การตรวจสอบการกระจายคาการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรดวยการพิจารณาคาเฉลี่ยที่อยูระหวาง 4.07 ถึง 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่

อยูระหวาง 1.04 ถึง 1.43  คาความโดงอยูระหวาง -0.41 ถึง -0.86 และคาความเบอยูระหวาง -0.63 ถึง 0.92 แสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้งหมดมีการแจก
แจงแบบปกติ (ตารางที่ 1) 

การตรวจสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปร 
การตรวจสอบความสัมพันธแเชิงเสนตรงของตัวแปร ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะหแพบวา ตัวแปรสังเกตไดแตละคูมีความสัมพันธแทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแ (r) อยูระหวาง 0.47 ถึง 0.79 แสดงใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธแของตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดเป็นความสัมพันธแเชิงเสนตรง แตเมื่อพิจารณา
เกณฑแท่ีวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางตัวแปรสังเกตแตละคูที่สูงเกิน 0.60 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดบางคูอาจทําใหเกิดปใญหาความสัมพันธแรวมพหุ
เชิงเสนตรง (Multicolinearity) ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหแหาคา Tolerance ซ่ึงตองมากกวา 0.01 จะไมกอใหเกิดปใญหาความสัมพันธแรวมเสนตรง
เชิงพหุ และคา VIF (Variance Inflation Factor) ซ่ึงตองไมเขาใกล 10 จะไมกอใหเกิดปใญหาความสัมพันธแรวมเสนตรงเชิงพหุ เพื่อตรวจสอบวาตัวแปร
สังเกตไดทั้งหมดจะมีปใญหาความสัมพันธแรวมเสนตรงเชิงพหุ จริงหรือไม ทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบวา คา Tolerance อยูระหวาง 0.18 ถึง 0.42 และคา 
VFI อยูระหวาง 2.41 ถึง 5.47 แสดงใหเห็นวาตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไมกอใหเกิดปใญหาความสัมพันธแรวมพหุเชิงเสนตรง และตัวแปรตังเกตไดทั้งหมดมี
ความเหมาะสมที่จะนําไป (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 แสดงการตรวจสอบการกระจายคําแบบปกติของตัวแปร 
ตัวแปร คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําความโดํง คําความเบ ๎
RECOG 4.16 1.25 -0.63 0.26 
RECALL 4.21 1.17 -0.78 0.49 
TOPMI 4.15 1.29 -0.62 0.07 
DOMIN 4.09 1.43 -0.49 -0.17 
FAMIL 4.22 1.22 -0.48 0.19 
VALUE 4.19 1.15 -0.55 0.48 
PERSO 4.34 1.02 -0.61 0.81 
ORGAN 4.36 1.16 -0.60 0.40 
LEVEL 4.39 1.04 -0.86 0.92 
CONSI 4.41 1.27 -0.46 -0.04 
LEAD 4.35 1.26 -0.48 0.12 

POPPU 4.28 1.22 -0.49 0.11 
INOVA 4.40 1.17 -0.53 0.45 
PRICE 4.26 1.36 -0.41 0.13 
SATIS 4.38 1.09 -0.63 -0.63 

RECOM 4.17 1.31 -0.42 -0.06 
LOYAL 4.07 1.27 -0.64 -0.09 

 
ตารางที่ 2 แสดงคําสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สันระหวํางตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบความสัมพันธ๑ของตัวแปรโดยรวม 
การตรวจสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) หรือ MSA (Measure of Sampling Adequacy) มีคาเทากับ 
0.972 ซ่ึงมากกวา 0.50 และผลการทดสอบ Bartlett's Test พบวามีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ α เทากับ 0.000 แสดงวาขอมูลตัวแปรที่
นํามาใชในการศึกษามีความสัมพันธแระหวางกัน จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 เนื่องจากตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธแกัน และมีความเหมาะสมที่นําไป
วิเคราะหแปใจจัยตอไป (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 แสดงการตรวจสอบคํา KMO และ Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. (KMO) 0.972 
Bartlett's Test of Sphericity                  Approx. Chi-Square 8081.400 

df 136 
Sig. 0.000 

 
การสกัดองค๑ประกอบ และการตั้งชื่อป๓จจัย  

การสกัดองคแประกอบแบบ Component Factor Analysis โดยเลือกวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบหลัก (Principle components 
factoring) และพิจารณาการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใชตัวเลือกการหมุนแบบ Varimax รวมถึงยังพิจารณาคาน้ําหนักปใจจัย
เทากับ 0.30 เนื่องจากใชกลุมตัวอยางมากกวา 350 ราย  
 ผลการศึกษาพบ ปใจจัยทั้ง 3 ปใจจัยคือ การรูจักแบรนดแ การรับรูคุณภาพของแบรนดแ และความภักดีตอแบรนดแ สามารถอธิบายความแปรปรวน
รอยละ 66.672  ซ่ึงมากกวารอยละ 60 โดยการต้ังชื่อปใจจัยใหมอยูบนฐานของทฤษฏี และแนวคิดที่เกี่ยวของดังนี้  
การรู้จักแบรนด์ (Brand Awareness) มีคาลักษณะเฉพาะ หรือคาไอเกน เทากับ 5.058 ประกอบดวย ความโดนเดนของแบนดแ (brand Dominance: 
DOMIN) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.806 การตระหนักรูตอแบรนดแ (brand recognition: RECOG) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.791 การระลึกถึงแบรนดแ 
(brand recall: RECALL) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.774 การรูจักแบรนดแเป็นอันดับหนึ่ง (top of mind: TOPMI) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.727 
คุณคา (value: VALUE) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.661 และความคุนเคยตอแบรนดแ (brand familiarity (FAMIL) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.638 
(ตารางที่ 4) 

การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ (Brand Perceived Quality) มีคาลักษณะเฉพาะ หรือคาไอเกน เทากับ 4.854 ประกอบดวย ความนิยม 
(Popularity: POPU) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.753 ความเป็นผูนําตลาด (category leader: LEAD) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.745 ความคงที่ของ
คุณภาพ (Consistent quality: CONSI) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.711 นวัตกรรม ( innovation: INOVA) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.668 ระดับ
คุณภาพ (quality level: LEVEL) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.620 บุคลิกภาพแบรนดแ (Brand personality: PERSO) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.620 
และ ความสัมพันธแกับองคแการ (organization association: ORGAN) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.598 (ตารางที่ 4) 

ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีคาลักษณะเฉพาะ หรือคาไอเกน เทากับ 3.209 ประกอบดวย ความภักดี (loyalty: LOYAL) มีคา
น้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.811 ราคาระดับสูง (Price premium: PRICE) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.799ความพึงพอใจ (satisfaction: SATIS) มีคาน้ําหนัก
ปใจจัยเทากับ 0.573 และการแนะนําบอกตอ (recommend: RECOM) มีคาน้ําหนักปใจจัยเทากับ 0.546 (ตารางที่ 4) 
  
ตารางที่ 4 แสดงผลน้ าหนักป๓จจยั และคําสัมประสิทธ๑ความเทีย่งของป๓จจัย 

ตัวแปร การรู๎จักแบรนด๑ การรับรู๎คุณภาพ 
ของแบรนด๑ 

ความภักดตีํอ 
แบรนด๑ 

คําสัมประสิทธ๑ความเทีย่ง 

DOMIN 0.806   0.937 
RECOG  0.791    
RECALL  0.774    
TOPMI 0.727    
VALUE 0.661    
FAMIL 0.638    
POPPU  0.753  0.936 
LEAD  0.745   
CONSI  0.713   
INOVA   0.711   
LEVEL  0.668   
PERSO  0.620   
ORGAN  0.598   
LOYAL   0.811 0.897 
PRICE   0.799  
SATIS   0.573  

RECOM   0.546  
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บทสรุป 
 การวิเคราะหแปใจจัยเชิงสํารวจเป็นวิธีการวิเคราะหแสถิติที่มีประโยชนแตอการศึกษาคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคามากวิธีหนึ่ง เนื่องจากเป็น
การวิเคราะหแที่ชวยลดตัวแปร จัดกลุมตัวแปรขึ้นมาใหม ชวยยืนยันความถูกตองของมาตรวัด และแสดงคาน้ําหนักของปใจจัยที่มีความสําคัญ  ในการ
วิเคราะหแจะไมมีการกําหนดวาตัวแปรใดเป็นตัวแปรตน หรือตัวแปรตาม ขั้นตอนการวิเคราะหแผูวิจัยตองทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนกอ นการ
วิเคราะหแ แลวจึงทําการการตรวจสอบความสัมพันธแของตัวแปร การสกัดปใจจัยขั้นตน การเลือกหมุนแกนปใจจัย และการสรางกลุมตัวแปร ทั้ งนี้เพื่อได
ปใจจัยคุณคาแบรนดแจากมุมมองของลูกคาที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทที่ทําการวิจัย  
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ความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
Financial Risk for Private Hospital Business in The Stock Exchange of Thailand 

 
ธีรวัฒน๑   กับปา1 และวิยะดา  วรานนท๑วนิช2 

Theerawat Kabpa and Wiyada Waranonwanich 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย และ
2) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยโดยใช การวิเคราะหแเนื้อหา 
(Content Analysis) จาก จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ รายงานประจําปี และขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการการสัมภาษณแเชิงลึกเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดการความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 ผลการวิจัยพบวาสภาพความเสี่ยงและกระบวนการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหง
ประเทศไทย มีดังนี้ 1) ความเสียงดานตนทุนบุคคลากรทางการแพทยแและยาเวชภัณฑแที่ผันผวนตามราคาทองตลาด มีการจัดการโดยสรางเครือขายธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องในแนวดิ่ง 2) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้ง
ทางดานระบบบัญชีการเงิน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง ระบบการเบิกจายชดเชยเงินกองทุนระบบการตรวจสอบภายในภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
3) นโยบายการจายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนลาชา และมีความผันผวนตามนโยบายรัฐบาลจึงเนนการแขงขันเชิงรุกและกลุมลูกคารายใหม 4) มูลคาการ
ลงทุนในสินทรัพยแทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทยแ ดวยมูลคาที่สูง และตองนําเขาจากตางประเทศทําใหเกิดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคายตุิธรรมสําหรับโรงพยาบาลที่มีแผนขยายธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการรักษาพยาบาลโดยเครื่องมือ
เฉพาะทาง โดยการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปูองกันความเส่ียงดานการเงินในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : ความเส่ียงดานการเงิน/ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน/ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study private hospital business’s risks in SET and 2) study private hospital’s management of 
risks in the Stock Exchange of Thailand, using content analysis from documents, books, researches, articles, annual reports and 
data collected by in-depth interview on private hospital’s management of risks in the Stock Exchange of Thailand. 
 Findings: Private hospital’s risks and management of such risks in the Stock Exchange of Thailand are as follows: 1) risks 
in fluctuation in market costs of medical personnel and medical drugs managed by creation of related business network in 
perpendicular line 2) internal control and audit achieved by formation of internal audit team to ensure efficiency in internal 
audit, accounting, procurement, contributions to fund for internal audit under internal audit standard 3) policy on late 
contributions to fund. With fluctuation according to government’s policy, stress is put on proactive competition and new groups 
of customers 4) high values of investment in assets in the form of building and imported medical equipment with risks in 
fluctuation of interest and exchange rates on the basis of fair prices for hospital planning to expand its business and increase its 
potential for treatments through its specific equipment, using financial instruments for prevention of future financial risks.  
 
Keywords: Financial risks/Private hospital business/ the Stock Exchange of Thailand 
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บทน า 
 ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเป็นทางการระบบการคาการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกจะมีอุปสรรคลดลง ตลาดมีขนาดใหญขึ้น
เป็นตลาดระดับประชาคม นักลงทุนจากตางชาติสามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยไดงาย และการใหบริการดานสุขภาพก็เป็นอีกภาคธุรกิจที่มีการเติบโต
อยางตอเนื่อง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันใหไทย เป็นศูนยแกลางบริการทางการแพทยแ (Medical Hub of Asia) ของภูมิภาคทําให
ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตองปรับตัว และเรงสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขันสูงขึ้น (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
, 2555 : 1)  และทั้งนี้บริการดานสุขภาพถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสําคัญกับภาคบริการเป็นอยางมาก มีศักยภาพ มีการเจริญเติบโต และ
สามารถสรางเศรษฐกิจโดยรวมใหกับหลายประเทศในทุกภูมิภาค เนื่องจากแนวโนมจํานวนประชากรของประเทศและของโลกมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่ อง 
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556 : 19) 

ทั้งนี้เนื่องจากปใจจุบันการดําเนินธุรกิจกําลังกาวเขาสูยุคโลกไรพรมแดน (Borderless World) หรือที่เรียกวา “สังคมโลกาภิวัตนแ 
(Globalization)” ซ่ึงเป็นยุคแหงการเปิดกวางทางการคาและการแขงขันที่ธุรกิจสามารถขยายตัวอยางรวดเร็วและขยายขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุม
ไปทั่วโลก ทําใหผูบริหารธุรกิจตองตื่นตัวตอการแขงขันทั้งในดานจํานวนคูแขงและความซับซอนในการดําเนินการ นอกจากนี้หลายอุตสาหกรรมมีขอบเขต
การดําเนินงานมากกวาภายในทองถิ่น ประเทศหรือภูมิภาค สงผลใหการแขงขันเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและกระจายไปทั่วทุกมุมโลก ธุรกิจที่เขมแข็งและ
สามารถปรับตัวไดอยางสอดคลองกับสถานการณแและระยะเวลาจึงสามารถดํารงอยูและเจริญเติบโตในอนาคต ดังนั้นการที่องคแการจะอยูรอด สราง และดํารง
รักษาความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) อยางตอเนื่อง ผูบริหารตองเขาใจธรรมชาติของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business 
Environment) ตลอดจนสามารถคาดการณแแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางถูกตองและแมนยํา เพื่อฉกฉวยโอกาสหรือเตรียมความ
พรอมสําหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับองคแการ (จินตนา บุญบงการ 2558 : 33) 

ซ่ึงสอดคลองกับปใจจัยสําคัญที่ทําใหตนทุนในการดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนสูงขึ้นอีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ การเปิดเสรีการคาดาน
บริการของอาเซียน โดยที่ประเทศไทยนโยบายการเป็นศูนยแกลางสุขภาพนานาชาติ ทําใหโรงพยาบาลเอกชนตาง ๆ ตองลงทุนดานการบริก ารทาง
การแพทยแทางทันตกรรม ทางการพยาบาล และมีการอบรมขั้นสูงตอเนื่อง โดยตองอาศัยรางกายมนุษยแประกอบการศึกษาและอบรม การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีทางการแพทยแและยา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและองคแความรูใหมๆ ในการรักษาและบริการ มีทักษะดานภาษา และการสื่อสารที่ดีเขา ใจ
กฎหมาย มีพฤติกรรมในการใหบริการที่ดีและที่มีจรรยาบรรณ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมที่เหมาะสมรองรับการเปิดเสรีการคาบริการของอาเซียนและ
การเป็นศูนยแกลางสุขภาพนานาชาติของไทยจําเป็นตองเนนที่การปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล และการเป็น Thailand Nursing Education Hub 
(รมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2558 : 15) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนการศึกษาสภาพความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยวาเป็นอยางไร และ
กระบวนการการจัดการความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยเป็นอยางไร  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาสภาพความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
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และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
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การจัดการความเสี่ยงแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission : 
Enterprise Risk Management (COSO) 
 The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission : Enterprise Risk Management หรือ COSO : 
ERM ไดใหความหมายของ COSO ERM คือกระบวนการซ่ึงเป็นผลจากการที่คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรขององคแกรรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อนําไป
ประยุกตแใชในการกําหนดกลยุทธแและวานแผนขององคแกรในทุกระดับดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารจัดการกับความเสี่ยง
และโอกาสที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยสอดคลองกับเปูาหมายขององคแกรโดยรวม (จันทนา สงขากร, 2550)  
 ผูวิจัยไดนําแนวความคิดของ COSO ERM มาใชเป็นกรอบในการวิจัยนี้ ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวไดใหความหมายไวในขางตนแลววา                 
เป็นกระบวนการจัดการซ่ึงเป็นผลจากการที่คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรขององคแกรรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อนําไปประยุกตแใชในการกําหนดกลยุทธแ
และวางแผนขององคแกรในทุกระดับ สามารถระบุเหตุการณแที่มีความเป็นไปไดซ่ึงมีผลกระทบตอองคแกร และการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคแขององคแการโดยรวมได 
วัตถุประสงคแของ COSO ERM (จันทนา สาขากร, 2550, น.77) มี 4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงคแเชิงกลยุทธแ (Strategic: S)เป็นวัตถุประสงคแระดับสูงที่
เนนเปูาหมายรวมและสัมพันธแกับการสนับสนุนพันธกิจ 2) วัตถุประสงคแการดําเนินงาน (Operations : O)เป็นวัตถุประสงคแของการใชทรัพยากรอยางมี
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ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและคุมคา 3) วัตถุประสงคแการรายงาน (Reporting : R)เป็นวัตถุประสงคแเพื่อความเชื่อถือไดของรายงานโดยเนนทุกรายงาน
มิใชเฉพาะรายงานการเงิน และ 4)วัตถุประสงคแการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance : C)เป็นวัตถุประสงคแที่มุงใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับองคแกร 
 องคแประกอบหรือโครงสรางของการบริหารความเสี่ยง COSO ERMจากแนวความคิดของ COSO แบบเดิมซ่ึงมีองคแประกอบอยู 5 ประการ 
หลังจากเกิดเหตุการณแของบริษัทเอนรอน (Enron) ที่ไดกลาวไวแลวขางตน คณะกรรมการ COSO จึงนํา COSO เดิม มาปรับปรุงพัฒนาและขยายขอบเขต
ของการควบคุมภายในใหมากขึ้น จึงเกิดเป็น COSO แบบใหม คือ COSO ERM ซ่ึงมีโครงสรางหรือองคแประกอบของการจัดการความเสี่ยง 8 ประการที่
สัมพันธแกันประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment : IE) 2) การกําหนดวัตถุประสงคแ (Objective Setting : OS) 3) การระบุ
เหตุการณแ (Event Identification : EI) 4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment : RA) 5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Responses : RR) 6) 
กิจกรรมควบคุม (Control Activities : CA) 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication : IC) 8) การติดตามผล (Monitoring : M) 
การจัดการความเสี่ยงด๎านการเงิน 
 ความเสี่ยงดานการเงิน ถือเป็นความเสี่ยงที่มีความสําคัญอยางมากที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคแกร โดยจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของพบวา มีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงไวดังนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552: 112) กลาววา ความเส่ียงดานการเงินหมายถึงความเสี่ยงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณการบริหาร
พัสดุและสินทรัพยแคาใชจายรายหัวการจัดทําบัญชีการเงินใบเสร็จรับเงินการใชจายเงินเงินยืมการจัดทําทะเบียนการจัดทํารายงานการขอซ้ื อขอจางการ
เขียนเช็คสั่งจาย 

วิชดา ลิวนานนทแชัย (2551: 1) ไดกลาววา ความเส่ียงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคแกร คือ Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน 
เกิดจากปใญหาดานการเงินและงบประมาณเชน ขาดแคลนเงินทุน กูยืมมากเกินไป ขาดสภาพคลองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝุายการเงินหรือฝุายบัญชี
การเก็บหนี้ลาชา ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลาชา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2551:1) กลาววา ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกับ
ดานการเงินเชน การผันผวนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย ขอมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน เป็นตน 
นงนภัส เที่ยงกมล (2551: 86) ไดกลาววา ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) โดยสําหรับในประเทศไทยมีการเกิดความเสี่ยงทางการเงินของของ
สถาบันการเงินที่ตองลมละลายในปี 2540 เมื่อเกิดวิกฤตการณแทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากไมมีระบบบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 ศิริพร  พึ่งพรพรหม (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีผลตอประสิทธิภาพองคแกรของธุรกิจ
สงออกขาวหอมมะลิในประเทศไทย ผลวิจัยพบวา ผูบริหารฝุายการเงินธุรกิจสงออก มีความเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดย
โดยรวมและรายไดอยูระดับมาก ไดแกการระบุความเส่ียง ดานการประเมินความเสียง ดานการควบคุมความเสี่ยง และดานการติดตามทบทวนความเสี่ยง 
และผูบริหารฝุายการเงินธุรกิจสงออก มีความเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพองคแกรโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแกประสิทธิผลในการดําเนินงาน ดานความ
เชื่อถือทางการเงิน และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความคุมคา ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน มีความสั มพันธแ และ
ผลกระทบเชิงบวก กับประสิทธิภาพองคแกร ดังนั้นธุรกิจสงออกขาวหอมมะลิ จะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการควบคุมความเส่ียง และการติดจามทบทวนความเส่ียงโดยกําหนดใหมีการวางแผนควบคุมความสี่ยงทางการเงิน 
Chan, Kin Wai (2013) ทําการศึกษาขอมูลเชิงประจักษแปใจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานการเงิน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบวัฒนธรรมองคแการ การ
บริหารจัดการดานบุคคล และปใจจัยดานการแขงขันของตลาดเป็นปใจจัยที่มีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานการเงินขององคแกร ซ่ึงความเสี่ ยงในการ
ดําเนินงานขององคแกรจะเป็นปใจจัยที่กําหนดความผันผวนของราคาหุนขององคแกรในตลาดหลักทรัพยแ โดยพบวา องคแกรที่มีความผันผวน และความ
นาเช่ือถือดานการเงินต่ํา หรือไมมั่นคง หุนในตลาดจะไมไดรับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นหลักทรัพยแที่มีความเส่ียงสูงในการลงทุนนั่นเอง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย ที่ใชขอมูลเชิงคุณภาพ ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก 2 ลักษณะขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ รายงานประจําปีของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย  

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการการสัมภาษณแเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความเสี่ยงดาน
การเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย  

โดยผูวิจัยดําเนินการโดยการแบงออกเป็น 2 สวน ดังนี้  
 สวนที่ 1 วิเคราะหแสภาพความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยโดยการสัมภาษณแเชิงลึก และ
รายงานประจําปีของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)  
 สวนที่ 2 วิเคราะหแกระบวนการการจัดการความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย การ
วิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)  
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ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่องความเสี่ยงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย  ผูวิจัยสามารถสรุปผลตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัยดังนี้ 
 1. สภาพป๓ญหาความเสี่ยงทางการเงิน 
  ผลการศึกษาสภาพปใญหาความเส่ียงทางการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย สามารถแยกได 2 สวนดังนี้ 

สภาพปใญหาความเส่ียงทางการเงินภายใน 
- ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขาดแคลนทางดานบุคลากรทางการแพทยแตอประชากร สามารถแบ งเป็น แพทยแในอัตรา 1 : 3,347                  

ทันตแพทยแในอัตรา 1 : 11,668 และพยาบาลวิชาชีพ 1 : 456 สงผลตอตนทุนของบุคคลากรทางการแพทยแ  
- มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี                

ทั้งทางดานระบบบัญชีการเงิน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง ระบบการเบิกจายชดเชยเงินกองทุน  
1.2 สภาพปใญหาความเส่ียงทางการเงินภายนอก 
- นโยบายการจายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุนสวัสดิการภาครัฐมีการจายลาชา 

และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจาย 
- คูแขงขันยังคงเนนกลยุทธแเชิงรุก โดยการสราง เครือขาย หรือการควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการเปิดศูนยแรักษา

โรคเฉพาะทาง ตลอดจนการออกแพคเกจหรือสวนลดการซ้ือบริการทางการแพทยแ และลาสุดคือการออกแบรนดแใหม เพื่อรองรับกลุมลูกคาใหหลากหลาย
ระดับมากขึ้น  

- อัตราเงินเฟูอทําใหตนทุนสินคา คาแรงและบริการรักษาพยาบาลอื่นสูงขึ้นจึงสงผลใหตองปรับคารักษาพยาบาลซ่ึงสงผลใหสูญเสียโอกาสใน
การแขงขันทางธุรกิจ 

- มูลคาการลงทุนในสินทรัพยแทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทยแ ดวยมูลคาที่สูง และตองนําเขาจากตางประเทศทําใหเกิดความ
เส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคายุติธรรมสําหรับโรงพยาบาลที่มีแผนขยายธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการ
รักษาพยาบาลโดยเครื่องมือเฉพาะทาง 

2 กระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงิน 
จากการศึกษากระบวนการการจัดการความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยพบวา มีระบบ

การตรวจสอบภายในภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาด
หลักทรัพยแ  
 มีระบบการตรวจสอบระบบการเบิกจายเป็นลําดับขันตามสายการบังคับบัญชา ของฝุายงานบัญชีและการเงินจนถึงผูบริหารระดับสูง 
 มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงโดยการใชแนวทางของ COSO เป็ยหลักในการจัดการขอมูลและดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคแ 
 มีการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศทางการเงินโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป REP และมีการสํารองขอมูลภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

มีระบบกาฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทยแใหมีความเชียวชาญภายใน 
มีระบบการจัดการระบบคลังสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม และกระจายความเสี่ยงในการจัดซ้ือไมผูกขาดการคากับผูคารายเดียว และสราง

เครือขายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในแนวดิ่ง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ผูวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคแไดดังนี้ 
 การศึกษาสภาพความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ประกอบดวยความเสียงดานตนทุน
บุคคลากรทางการแพทยแที่มีความขาดแคลน มีวิธีการจัดการโดยวิธีการโดยการฝึกอบรมภายในเพื่อสรางความเชียวชาญเฉพาะดาน หรือการสงฝึกอบรม
ภายนอกอยางตอเนื่องโดยการทําสัญญาการทํางานระยะยาว และตนทุนยาเวชภัณฑแที่ผันผวนตามราคาทองตลาด อัตราเงินเฟูอมีจัดการระบบคลังสินคา
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และกระจายความเส่ียงในการจัดซ้ือไมผูกขาดการคากับผูคารายเดียว และสรางเครือขายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในแนวดิ่ง 
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งทางดานระบบ
บัญชีการเงิน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง ระบบการเบิกจายชดเชยเงินกองทุนระบบการตรวจสอบภายในภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมาตรฐาน
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ และระบบการตรวจสอบระบบการเบิกจายเป็นลําดับขันตามสายการ
บังคับบัญชา ของฝุายงานบัญชีและการเงินจนถึงผูบริหารระดับสูงคอยตรวจสอบและควบคุมการทุจริต 
 นโยบายการจายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุนสวัสดิการภาครัฐมีการจายลาชา 
และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจาย และจึงควรเนนกลุมลูกคารายใหม  
 มูลคาการลงทุนในสินทรัพยแทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทยแ ดวยมูลคาที่สูง และตองนําเขาจากตางประเทศทําใหเกิดความ
เส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคายุติธรรมสําหรับโรงพยาบาลที่มีแผนขยายธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการ
รักษาพยาบาลโดยเครื่องมือเฉพาะทาง โดยการใชเครื่องมือทางการเงินในการลดความเส่ียง 
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 โดยภาพรวมของการวิจัยการกระบวนการการจัดการความเส่ียงดานการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย
ควรมีระบบการจัดการทางการเงินโดยการใชกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและใชเครื่องเมือทางการเงินในการลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากขอคนพบขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  มีการสรางระบบการจัดการความเส่ียงดานการเงินใหมีความนาเช่ือถือและเป็นมาตรฐานและเหมาะกบัสภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองใน
ประเทศไทย 
 ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 วิจัยเพื่อคนหาแนวทางจัดการความเส่ียงดานการเงิน ในองคแกรประเภทอื่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหแจาก ดร.วิยะดา วรานนทแวนิช อาจารยแที่ปรึกษา และรองศาสตราจารยแ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธแ 
ผูอํานวยการหลักสูตร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานเป็นอยางสูงที่ใหความชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตางๆที่เป็นประโยชนแ และทําให
งานวิจัยเสร็จลุลวง 
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การศึกษาความสัมพันธ๑ของการจํายคําตอบแทนกรรมการผ๎ูบริหาร 
กับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย๑(MAI) 

The study of relationship between director , management's incentives. Firm‖s performance of listed 
companies: Market for Alternative Investment of Thailand (MAI) 

 
มะลิวรรณ  ทองอํอน1  กิตตินันต๑  พิศสุวรรณ2 

Maliwan  Tongon  Kittinan  Pissuwan 
 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหารกับผล การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแMAIโดยคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะวัดอยูในรูปของคาตอบแทนที่เป็นตัวเงิน(บาท)และสําหรับผลการดําเนินงานใชคาTobin’sQและ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ROE)และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน(TotalReturn)โดยใชวิธีการวิเคราะหแความถดถอยเชิงพหุในการ
ทดสอบความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ MAI ตั้งแตปีพ.ศ. 2556-
2559 รวมเป็นเวลา5ปีจํานวน255จากวิจัย พบวาคาตอบแทนกรรมการมีความสัมพันธแในทิศทางลบกั บผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ
(Tobin’sQ)และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน(TotalReturn)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05แตทั้งนี้ไมพบความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน (ROE) สวนคาตอบแทนผูบริหารไมมีความสัมพันธแกับผลการ ดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ (Tobin’s Q) และอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน (ROE)และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน(TotalReturn)จึงสามารถสรุปไดจากการศึกษาวาการจายคาตอบแทนกรรมการสงผลทางลบ
กับผลการ ดําเนินงานของกิจการเมื่อวัดคาโดย Tobin’s Q และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) ซ่ึงการจาย คาตอบแทนสูง ผลการ
ดําเนินงานยิ่งตํ่าทั้งนี้เป็นการศึกษาตอยอดของอิทธิกร  โสตถิติกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขากํากับดูแลกิจการ)คณะพาณิชยแศาสตรแและการ
บัญชี จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: ผลตอบแทนผูบริหาร ตลาดMAI  ความสําพันธแของกาํไรกับคาตอบแทน 
 
Abstract 

The objective of this independent study is to analyze the relationship between the directors and managements’ 
incentive and the financial performance of the listed firms in the Market for Alternative Investment of Thailand . The incentive of 
the directors and management is measured by cash incentive where as the firm's performance is measured in terms of Tobin’s Q, 
Return on Equity (ROE) and Total Return (TR). The study applies the multiple regression analysis for determining the relationship 
among those variables for the period of 5 consecutive years (2012 – 2016) of 255 companies.The result for the study indicates 
that there is negative statistical significance at the level of 0.05 in the relationship between the incentive of directors and the 
Tobin’s Q and the Total Return (TR). However, there is no significant relationship between the incentive of directors and the 
Return on Equity (ROE). For the incentive for managements, the result shows that there is no significant relationship with the 
Tobin’s Q, Return on Equity (ROE) and the Total Return (TR) respectively. As a result, it can be concluded from the study that the 
director’s incentive has an adverse impact on the performance of firm when measured by Tobin’s Q and Total Return (TR).That is 
to say, the higher payment on incentive for directors and management can result in the lower of firm performance. 
 
Keywords: executives return of profit, MAI market, compensation 
 
บทน า   

จากการที่ความเป็นเจาของและการควบคุมของบริษัทถูกแยกออกเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายผูถือหุนและฝุายบริหารซ่ึงฝุายผูถือหุนเป็นเจาของบริษัท
และฝุายบริหารเป็นผูควบคุมบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูแตงตั้ง ฝุายบริหารรวมถึงมอบหมายงานใหฝุายบริหารจัดการงานตาง ๆ ในบริษัท
ตามนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูติดตามดูแลการบริหารงานของฝุายบริหารแทนผูถือหุนโดยที่ผูถือหุนเป็นผูติดตามและประเมินผลงานของ
คณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งปใญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับการแบงแยกความเป็นเจาของและการควบคุมนี้คือทําไมคณะกรรมการและคณะผูบริหารควรจะตอง
ดูแลเอาใจใสผลประโยชนแของผูเป็นเจาของกรรมการและผูบริหารอาจจะสนใจผลประโยชนแสวนตัวกอนซ่ึงเป็นคาใชจายของผูเป็นเจาของดังนั้น
สถานการณแนี้เป็นที่รูจักที่เรียกกันวาปใญหาตัวการตัวแทน(PrincipalAgentProblem)โดยผูถือหุนของบริษัทเป็นเสมือนตัวการหลัก(Principal)และ
กรรมการและผูบริหารเป็นเสมือนตัวแทน(Agent)ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทถาผูถือหุนไมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของ
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กรรมการและผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพแลวนั้นอาจจะทําใหเกิดการใชสินทรัพยแของบริษัทเพื่อทํากอเกิดผลประโยชนแสวนตัวของกรรมการและผูบริหาร
เองได  

การกําหนดผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารที่เหมาะสมมีผลในการสรางแรงจูงใจใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติตนเป็นตัวแทน
(Agent)ที่ดีของผูถือหุนและสรางผลประโยชนแใหกรรมการและผูบริหารใหบริหารจัดการองคแกรเป็นอยางดีเหมือนกับผลประโยชนแของผูถือหุนที่ พึงมีเพื่อ
การบริหารงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคแในการสรางมูลคาสูงสุดแกบริษัทอยางไรก็ตามกรรมการและผูบริหารบางรายอาจตักตวงผลประโยชนแให
ตนเองจากผลตอบแทน ทางการเงินที่สูงเกินไปหรือเรียกรับผลตอบแทนสวนเพิ่มในรูปแบบตางๆที่นอกเหนือจากผลตอบแทนทางการเงินเชนรถประจํา
ตําแหนงการใชบัตรเครดิตของบริษัทการพักผอนโดยใหบริษัทเป็นผูออกคาใชจายเป็นตนผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารดังกลาวอาจนําไปสูปใญหา
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ(CorporateGovernance) เนื่องจากกรรมการและผูบริหารใชทรัพยากรของบริษัทเพื่อผลประโยชนแแกตนเองอยางไม
เหมาะสม  
 
วตัถุประสงค๑ของการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนและปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการและผูบริหารซ่ึง
ประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ(Tobin’s Q) อัตราผลตอบแทนรวมจาก การลงทุน (Total Return) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุน (Return on Equity) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแMAI พ.ศ. 2558 – 2559 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

Kevin J Sigler (2011) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)กับผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพยแแหงนิวยอรแก ในชวงปีค.ศ.2006-2009 โดยระยะเวลาที่ใชศึกษา หลังจากที่บริษัทจดทะเบียนไดใชSarbanes Oxley Act และ 
NYSE Governance Rules แลว เพื่อคนหาวาการบังคับใช Sarbanes Oxley Act และ NYSE Governance Rules มีผลตอการจายคาตอบแทนของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือไมโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 280 บริษัท ผลการศึกษาวิจัยพบวาอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูเป็นเจา(ROE)และ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหาร(CEO)มีความสัมพันธแเชิงบวกกับคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร(CEO)และพบวา
จํานวนพนักงานของบริษัทความสัมพันธแเชิงบวกอยางมากกับคาตอบแทนของประธาน เจาหนาที่บริหาร (CEO)  

Merhebietal. (2006) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารกับผลการดําเนินงานใน ประเทศออสเตรเลีย ในชวงปี
ค.ศ. 1990-1999 โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 722 บริษัท ผลการศึกษาวิจัยพบวาขนาดของบริษัท(สินทรัพยแรวม)กับคาตอบแทนผูบริหารมีความสัมพันธแเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงถาขนาดของบริษัทใหญขึ้นการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารจะมากขึ้นดวยและผลการดําเนินงานของบริษัทกับคาตอบแทน
ผูบริหารมีความสัมพันธแเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญซ่ึงหมายถึงการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงผลการ ดําเนินงาน
จะใชอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอผูเป็นเจาของ(ROE)ดังนั้นจึงสรุปไดวาการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารจะขึ้นอยู
กับขนาดของบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงจากการศึกษา งานวิจัยนี้จึงนําไปสูการนํา ขนาดของบริษัท อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแรวม 
(ROA) และอัตราผลตอบแทนตอผูเป็น เจาของ (ROE) มาเป็นตัวแปรเพื่อใชหาความสัมพันธแกับคาตอบแทนกรรมการ 
  NunoFernandes(2008)ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการผลการดําเนินงานและบทบาท ของกรรมการอิสระของบริษัทจด
ทะเบียน Euronext Lisbon ในประเทศโปรตุเกสในชวงปี2002-2004 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 51 บริษัท ผลการศึกษาวิจัยพบวากรรมการอิสระมี
ความสัมพันธแเชิงบวกกับคาตอบแทนอยางมีนัยสําคัญหมายความวาจะมีการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อบริษัทมีกรรมการอิสระมากขึ้นและผลการ
ดําเนินงานซ่ึงใชผลตอบแทนของหุน (Stock Return)มีความสัมพันธแเชิงบวกกับคาตอบแทนอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกันในสวนของบทบาทกรรมการ
พบวากรรมการอิสระไมไดมีบทบาทในการกํากับดูแลมากนักแตบริษัทที่ไมมีกรรมการอิสระจะเสริมสรางผลประโยชนแระหวางผู ถือหุนกับผูบริหารและลด
ปใญหาตัวแทนไดดีกวา ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยนี้จึงนําไปสูการนํา สัดสวนกรรมการอิสระ มา เป็นตัวแปรเพื่อใชหาความสัมพันธแกับคาตอบแทนกรรมการ 
งานวิจัยในเอเชียของTakaoKatoet.al.(2003)ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนของผูบริหารกับผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศเกาหลี
เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุุนและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเลือกใชกลุม ตัวอยางคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแเกาหลีในชวงปีค.ศ. 1998-
2001 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 251 บริษัท ผลการศึกษาวิจัยพบวาคาตอบแทนของผูบริหารที่เป็นเงินสดมีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญกับ  Stock 
Market Performance และมีความยึดหยุนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุุนและอเมริกา นอกจากนี้ยังพบวาผลการดําเนินงานที่ วัดมูลคาทางบัญชีเชน 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแยอดขายมีอิทธิพลในการตัดสินใจจายคาตอบแทนนอยกวา Stock Market Performance อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังใหคํานึงถึง
โครงสรางการถือหุนของผูบริหารดวย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ตัวแปรและการวัดคํา 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ตัวแปรตามสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ ผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ(Tobin’s Q) ผลการดําเนินงานทาง บัญชี(ROE) และผลตอบแทน
จากการลงทุน (Returns) ดังนี้ 

Tobin‖s Q 
คา Tobin’s Q เป็นตัววัดผลการดําเนินงานที่เกิดจากแนวคิดผสมผสานขอมูลในงบการเงินและมูลคา ทางการตลาด ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงมูลคาใน

อนาคตของบริษัทที่แทจริงวามีมูลคาเทาใด โดยจะวัดในรูป ของสัดสวน กลาวคือบริษัทที่มีคา Tobin’s Q ratio มากกวา 1 จะเป็นบริษัทที่สามารถใช
ทรัพยากรไดอยาง มีประสิทธิภาพและมีมูลคาบริษัทสูง และบริษัทที่มีคา Q ratio นอยกวา 1 จะเป็นบริษัทที่ไมสามารถใช ทรัพยแสินใหเกิดประโยชนแอยาง
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เต็มที่และมีมูลคาบริษัทตํ่า ทั้งนี้Tobin’s Q เป็นตัวแทนของการขจัดปใญหา ระหวางผถือหุนและฝุายบริหารู นั่นคือ คาของ Tobin’s Q จะแสดงถึงความ
เช่ือมั่นของผูถือหุนและนักลงทุน โดยวัดจากมูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ วันสิ้นรอบงบการเงิน ทั้งนี้คา Tobin’s Q คํานวณโดยมูลคาตลาด ของบริษัทหาร
ดวยสินทรัพยแรวมของบริษัท 

  หนวย : เทา 

 
Tobin’s Q = 

(Market capitalization + Total debt)  
 

Total assets   
Market capitalization คือ มูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ สิ้นป ี
Total debts  คือ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินทั้งหมดของบริษัท 
Total assets  คือ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแท้ังหมดของบริษัท 

 
  อัตราผลตอบแทนตํอสํวนของผ๎ถือหุ๎น (Return on Equity) 

เป็นตัวแปรทางดานผลตอบแทนของบริษัท โดยมองในทางดานหลักการบัญชีซ่ึงคํานวณจาก กําไร สุทธิตอสวนของผูถือหุนเป็นอัตราสวนที่ใช
วัดความสามารถของบริษัทในการทําผลกําไรใหแกผูถือหุน สามัญ  

 ROE = หนวย :รอยละ  
กําไรสุทธิ (Net Income) 
สวนของผูถือหุน (Equity) 
อัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) 

    หนวย : รอยละ 

Total Return = 
Dividend 

+ 
P1 - P0 

P0 

 
P0    

Total Returns = Dividend Yield +   Capital Gain Yield 
Dividend คือ เงินปในผลตอหุน 
P0 คือ ราคาหุน ณ วันสิ้นปีทีt่-1 
P1 คือ ราคาหุน ณ วันสิ้นปีทีt่ 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

 คําตอบแทนกรรมการ (Director Incentives) 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจาก แบบแสดงรายการขอมูลประจําปี(แบบ 56-1) ณ สิ้นรอบบัญชีของแตละปีตั้งแตปี2558-2559 ของแตละปีโดยเลือก
คาตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เชน คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน ประจําเดือน คาบําเหน็จวัดคาโดยใชลอกการิทึมของคาตอบแทนของกรรมการจากงานวิจัยใน
อดีตที่ผานมาโดยสวนใหญผูวิจัยจะใชคาเฉลี่ยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทตอคนตอปีที่เป็นตัวเงิน โดยเฉพาะ งานวิจัยในเอเชีย (เกศชนก ใจกระจาง 
2548: 47) ซ่ึงผูวิจัยเองก็ใชการวัดขอมูลของคาตอบแทนโดยใช คาเฉลี่ยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทตอคนตอปีที่เป็นตัวเงินในการวัดคา และผูวิจัย
ไมไดเลือก คาตอบแทนที่ไมเป็นตัวเงิน เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิ(Warrant) เนื่องจากขอมูลมีไมเพียงพอ  

คําตอบแทนผ ูบริหาร (Management Incentives) 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจาก แบบแสดงรายการขอมูลประจําปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นรอบบัญชีของแตละปีตั้งแตปี2558-2559 ของแตละปีโดย

เลือกคาตอบแทนที่เป็นตัวเงินเชนเงินเดือนโบนัสคาเบี้ยประชุมวัดคาโดยใชลอกการิทึมของคาตอบแทนผูบริหาร  โดยผูวิจัยไดใชตัววัดแบบเดียวกันกับ
คาตอบแทนของกรรมการบริษัท ซ่ึงผูวิจัยไมไดเลือกคาตอบแทนที่ไมเป็นตัวเงิน เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิ(Warrant) เนื่องจากขอมูลมีไมเพียงพอ  

ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 
ตัวแปรควบคุมที่อาจจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารของบริษัท  
สัดสํวนการถือหุ๎นของคณะกรรมการ (Director Shareholding) 
โดยสัดสวนการถือหุนของคณะกรรมการวัดคาโดยใชมูลคาสัดสวนการถือหุนของคณะกรรมการที่เปิดเผยในเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทในแบบแสดง รายการขอมูลประจําปี (แบบ 56- 1) เชนเดียวกับงานวิจัยของ Christine Panasian, 
Andrew K. Revost and Harjeet S. Bhabra (2000) ที่ใชจํานวนหุนของคณะกรรมการตอจํานวนหุนที่จําหนายแลวเป็นตัวแปร วัดระดับสัดสวนการถือ
หุนของคณะกรรมการ  
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สัดสํวนการถือหุ๎นของคณะผ ูบริหาร (Management Shareholding) 
โดยสัดสวนการถือหุนของคณะผูบริหารวัดคาโดยใชมูลคาสัดสวนการถือหุนของคณะผูบริหารที่เปิดเผยในเอกสาร แสดงรายละเอียดเกยวกับ

กรรมการี ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทในแบบแสดง รายการขอมูลประจําปี(แบบ 56-1) โดยผูวิจัยไดใชตัววัดแบบเดียวกันกับสัดสวนการถือหุน
ของ คณะกรรมการ 

อัตราเงินเฟูอ (Inflation) 
อัตราเงินเฟูอคือ ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการทั่ว ๆ ไป โดยเฉลี่ยสูงขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหผูวิจัยคิดวาอัตราเงินเฟูอจะมีผลตอการเพิ่มขึ้นของ

คาตอบแทนและความสามารถในการใชจายของผูบริโภคของแตละปีไดดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลอัตราเงินเฟูอเฉลี่ยมาจากเว็บไซตแของกระทรวง
พาณิชยแณ วันสิ้นปีของตั้งแตปี2558-2559  

ก าไรสุทธ(ิNet Profit) 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลกาํไรสุทธิจากงบการเงินประจําปีณ วันสิ้นรอบบัญชีในแตละปีตั้งแตปี2558-2559 
สินทรัพย๑รวม (Total Assets) 
เนื่องจากบริษัทขนาดใหญสามารถเขาไปในตลาดทุนไดงายกวาทําใหมีแหลงเงินทุนที่ถูกเป็นผลให ตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ตํ่ากวา 

กอใหเกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scale) และมีกําไรสูง กวาในที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลสินทรัพยแรวมจากงบการเงินประจําปีณ 
วันสิ้นรอบบัญชีในแต ละปีตังแตปี้2558 -2559 วัดคาโดยใชลอกการิทึมของสินทรัพยแรวม เชนเดียวกับงานวิจัยของ Dan s. Dhaliwal, Gerald L. 
Salamon and E. Dan Smith (1982) ที่เลือกใชลอกการิทึมของสินทรัพยแรวมมาเป็น ตัววัดขนาดของกิจการ 

ความเสี่ยงทางการช าระหน้ี(อัตราสํวนหนี้สินรวมตํอสํวนของผ๎ถือหุ๎นู D/E) 
อัตราสวนนี้สะทอนใหเห็นระดับความเส่ียงของบริษัทเป็นตัววัดสัดสวนของเงินทุนจากเจาหนี้และผูถือหุนที่ใชในการลงทุนในกิจการ โดยจาก

การศึกษาของ Hutchinson and Gul (2004) กลาววา ความเสี่ยง ของบริษัทถือเป็นกลไกภายนอกในการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากเจาหนี้จะเขามา
ปกปูองผลประโยชนแของ ตนเมื่อโครงสรางเงินลงทุนของกิจการที่มาจากการกอหนี้อยูในระดับที่สูง  โดยจะเขามาควบคุมการ ดําเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยง
โครงสรางที่มีความเส่ียงสูง ทําใหผลการดําเนินงานบริษัทลดลง ทั้งนี้ความเส่ียง ทางการชําระหนี้คํานวณจาก หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน   

มูลคําหลักทรัพย๑ตามราคาตลาด (Market Capitalizations) 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย โดยคํานวณจาก จํานวนหุนที่ ออกจําหนายทั้งหมดคูณกับราคาปิด ณ วันสิ้นรอบ

บัญชีในแตละปีตั้งแตปี2558-2559 วัดคาโดยใชลอกการิทึมของมูลคาหลักทรัพยแตามราคาตลาด 
การตั้งสมมติฐาน 
ในกลไกการกํากับดูแลพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแของกรรมการและผูบริหารโดยการกําหนดผลตอบแทน กรรมการและผูบริหารที่เชื่อมโยงกับ

ผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ(Tobin’s Q) ผลการดําเนินงานทางบัญชี (ROE) และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) ที่เป็น
เครื่องชี้วัดความสําเร็จของงานหรือผลลัพธแจาก การทํางานที่สะทองหรือจะนําไปสูมูลคาของบริษัทในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารที่เพิ่มขึ้น จะชวยทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้นจึงตั้งขอสมมติฐานของการศึกษาดังตอไปนี้  

H1: คาตอบแทนกรรมการมีความสัมพนัธแเชิงบวกกับคา Tobin’s Q H2: คาตอบแทนกรรมการมีความสัมพันธแเชิงบวกกับคา ROE 
 

H3: คาตอบแทนกรรมการมีความสัมพนัธแเชิงบวกกับคา Total Return H4: คาตอบแทนผูบริหารมีความสัมพันธแเชิงบวกกับคา Tobin’s Q 
H5: H5:คาตอบแทนผูบริหารมีความสัมพันธแเชิงบวกกับคา ROE 

 
H6: คาตอบแทนผูบริหารมีความสัมพันธแเชิงบวกกับคา Total Return H7: คาตอบแทนกรรมการเป็นปใจจัยหนึ่งที่มีผลตอคา Tobin’s Q H8: 
H8: คาตอบแทนกรรมการเป็นปใจจัยหนึง่ทีมีผลตอคา ROE 

 
H9: คาตอบแทนกรรมการเป็นปใจจัยหนึง่ทีมีผลตอคา Total Return H10: คาตอบแทนผูบริหารเป็นปใจจัยหนึ่งที่มีผลตอคา่ Tobin’s Q H11: 

คาตอบแทนผูบริหารเป็นปใจจัยหนึ่งทีมีผลตอคา ROE 
 

H12: คาตอบแทนผูบริหารเป็นปใจจัยหนึ่งทีมีผลตอคา Total Return 
 

โดยสมมติฐาน H1, H2, H3, H4, H5 และ H6 ใชการวิเคราะหแสัมประสิทธิสหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
ทดสอบ สมมติฐาน H7, H8, H9, H10, H11 และ H12 ใชการวิเคราะหแความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบ 
 

ตัวแบบสมการคําตอบแทนกรรมการ  

Tobin’s Q = β0+ β1 (LNCOMD)+ β 2(OWENSHIPD) + β 3(INFLATION) + β 4(PROFIT) 
 + β 5 (LNTA) + β 6 (D/E) + β 7 (LNMKCAP) + --(1) 
ROE = β0+ β1 (LNCOMD)+ β 2(OWENSHIPD) + β 3(INFLATION) + β 4(PROFIT) 
 + β 5 (LNTA) + β 6 (D/E) + β 7 (LNMKCAP) + --(2) 
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Total Return = β0+ β1 (LNCOMD)+ β 2(OWENSHIPD) + β 3(INFLATION) + β 4(PROFIT) 
 + β 5 (LNTA) + β 6 (D/E) + β 7 (LNMKCAP) + --(3) 

ตัวแบบสมการคําตอบแทนผ ูบริหาร  
Tobin’s Q = β0+ β1 (LNCOME)+ β 2(OWENSHIPE) + β 3(INFLATION) + β 4(PROFIT) 
 + β 5 (LNTA) + β 6 (D/E) + β 7 (LNMKCAP) + --(4) 

ROE = β0+ β1 (LNCOME)+ β 2(OWENSHIPE) + β 3(INFLATION) + β 4(PROFIT) 
 + β 5 (LNTA) + β 6 (D/E) + β 7 (LNMKCAP) + --(5) 

Total Return = β0+ β1 (LNCOME)+ β 2(OWENSHIPE) + β 3(INFLATION) + β 4(PROFIT) 
 + β 5 (LNTA) + β 6 (D/E) + β 7 (LNMKCAP) + --(6) 

โดยที่สัญลักษณแและความหมายที่ใชแทนตัวแปรในงานศึกษามีดังนี้  
Tobin’s Q = ผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ( เทา)  
ROE = อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ )  
Total Return = อัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (รอยละ)  
LNCOMD = วัดคาโดยใชLog ของคาตอบแทนกรรมการ (บาท)  
LNCOME = วัดคาโดยใชLog ของคาตอบแทนผูบริหาร (บาท)  
OWENSHIPD = สัดสวนการถือหุนของคณะกรรมการ (รอยละ )  
OWENSHIPE = สัดสวนการถือหุนของคณะผูบริหาร (รอยละ)  
INFLATION = อัตราเงินเฟูอ (รอยละ)  
Profit = กําไรสุทธ ิณ วันสิ้นป(ีบาท)  
LNTA = วัดคาโดยใชLog ของสินทรัพยแรวม (บาท)  
D/E = ความเส่ียงทางการชาํระหนี(้อตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน)ั (เทา) 
LNMKCAP = วัดคาโดยใชLog ของมูลคาหลักทรัพยแตามราคาตลาด (บาท) 

 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

การวิเคราะหแขอมูล แบงเป็น 2 สวน ไดแกสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานและในการประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป
ชวยในการวิเคราะหแ  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นสถิติที่ใชในการสรุปลักษณะเบื้องตนของขอมูลแตละตัวแปร ไดแกความถี่และรอยละ (Frequency and Proportion) คาเฉลี่ยของขอมูล 

(Mean) คาสูงสุดของขอมูล (Maximum) คาตํ่าสุดของขอมูล (Minimum) และสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการกระจายของ
ขอมูล 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
โดยการวิเคราะหแความสัมพนธแโดยวิธีวิเคราะหแสัมประสิทธิสหสัมพันธแของเพียรแสัน(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อชี้วัด

ความสัมพันธแระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เรียกวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ (Pearson’s – r) และทดสอบนัยสําคัญเพื่อการตัดสินใจเชิงสถิติและใช
การวิเคราะหแสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เป็นเทคนิคทางการวิเคราะหแทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธแของแตละตัวแปร 
โดย การทํานายตัวแปรตามหนึ่งตัวจากตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม เพื่อศึกษาวาการใชตัวแปรดังกลาวจะชวยอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตามไดมากกวาการใชตัวแปรอิสระหรือไมและพิจารณาสมมติฐานจากคาสถิติโดยจะ เป็นไปตามสมมติฐานเมื่อระดับนัยสําคัญที่ไดมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญที่กําหนดคือ 0.05 และพิจารณาทิศทาง ความสัมพันธแจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน (Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 
สําหรับคาสถิติที่ใชประกอบดวย คา Frequency and Proportion คือ คาความถี่และรอยละ คา Mean คือ คาเฉลี่ยของขอมูลทั้งหมด คา 

Standard Deviation คือ คาเบี่ยงเบนมาตาฐานของขอมูล คา Minimum คือ คาตํ่าสุดของ ขอมูล คา Maximum คือ คาสูงสุดของขอมูล โดยทําการ
แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ณ วัน สิ้นปีที่t มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การแจกแจงความถี่ของคาตอบแทนกรรมการ 
    

คําตอบแทนกรรมการ 
ปีพ.ศ. 2556-2559 (N= 255)  

จ านวนบริษัท  ร๎อยละ   
≤ 100,000  68  26.67 
> 100,001 ถึง 200,000  75  29.41 
> 200,001 ถึง 300,000  39  15.29 
> 300,001 ถึง 400,000  33  12.94 
> 400,001  40  15.69 
รวม  255  100.00 

 
จากตารางการแจกแจงความถี่ของคาตอบแทนกรรมการ พบวาบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแMAI สวนใหญคาตอบแทนกรรมการอยูที่

100,001 ถึง 200,000 บาทตอปีจาํนวน 75 บริษัท เทากบัรอยละ 29.41 
 
ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ณ วันสิ้นปี 

      

 จ านวน คําต ่าสดุ คําสูงสุด คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน 
ตัวแปร บริษัท    มาตรฐาน 

Tobin’s Q 255 0.52 7.09 1.4410 0.85580 
OE 255 -750.12 64.01 4.1544 57.59330 
Total Return 255 -88.46 405.00 27.7591 69.15109 
LNCOMPD 255 3.97 6.17 5.2316 0.36076 
LNCOMPE 255 5.75 6.80 6.2904 0.19935 
OWENSHIPD 255 0.00 86.75 42.8786 22.47771 
OWENSHIPE 255 0.00 85.64 37.0122 25.61089 
INFLATION 255 -0.90 5.50 2.7965 2.27294 
Profit 255 -239.07 402.94 42.8210 88.53294 
LNTA 255 7.83 9.96 8.7964 0.33161 
D/E 255 0.03 234.59 2.9797 18.80688 
LNMKCAP 255 7.73 9.70 8.6451 0.36048 

 
ตารางที่ 3 คา Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF)ของความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการกบัผล การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ
(Tobin’s Q) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนรวม จากการลงทุน (Total Return)  

         

 ตัวแปรตาม Tobin‖s Q ROE  Total Return 

  Tolerance VIF Tolerance  VIF Tolerance VIF 
         

 ตัวแปรอิสระ        
 LNCOMD 0.870 1.149 0.870  1.149 0.870 1.149 
 OWENSHIPD 0.886 1.129 0.886  1.129 0.886 1.129 
 INFLATION 0.970 1.031 0.970  1.031 0.970 1.031 
 PROFIT 0.662 1.510 0.662  1.510 0.662 1.510 
 LNTA 0.747 1.338 0.747  1.338 0.747 1.338 
 D/E 0.951 1.051 0.951  1.051 0.951 1.051 
 LNMKCAP 0.604 1.655 0.604  1.655 0.604 1.655 
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จากตารางที่ 3 ผูวิจัยพบวาคา Tolerance และ VIF ของตัวแปรทุกตัวใกลเคียงกัน คา Toleranceทั้งหมดมี คาไมเขาใกลศูนยแและคา VIF 
ทั้งหมดมีคานอยกวา 10 จึงสรุปไดวาตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระตอกันดังนั้นผลลัพธแที่ไดนี้ จึงสามารถเป็นเครื่องยืนยันไดวาในการศึกษาครั้งนี้จะไมเกิด
ปใญหา Multicollinearity แฝงอยูในสมการที่ใชวิเคราะหแความ ถดถอยเชิงพหุและการตีความผลลัพธแที่ไดจากการวิเคราะหแจะมีความถูกตองและความ
นาเช่ือถือในระดับที่สูง 
 
ตารางที4่ผลการวิเคราะหแความถดถอยของความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการกับผลการดําเนินงานทาง เศรษฐศาสตรแ(Tobin’s Q) อัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (TR)  

ตัวแปรตาม  Tobin‖s Q ROE Total 
Return     

Intercept Coefficients (β) 0.358 17.097 -42.831 
 P-Value (0.768) (0.720) (0.750) 
ตัวแปรอิสระ     
LNCOMD Coefficients (β) -0.250 -4.186 -22.105 
 P-Value (0.013)** (0.287) (0.047)** 
ตัวแปรควบคุม     
OWENSHIPD Coefficients (β) -0.005 0.024 -0.159 
 P-Value (0.002)** (0.701) (0.367) 
INFLATION Coefficients (β) -0.003 -0.656 -5.757 
 P-Value (0.847) (0.267) (0.001)** 
PROFIT Coefficients (β) 0.000 0.221 0.010 
 P-Value (0.076) (0.000)** (0.846) 
LNTA Coefficients (β) -1.674 12.374 -72.021 
 P-Value (0.000)** (0.008)** (0.000)** 
D/E Coefficients (β) 0.004 -2.595 0.091 
 P-Value (0.017)** (0.000)** (0.655) 
LNMKCAP Coefficients (β) 2.008 -11.663 97.393 
 P-Value (0.000)** (0.014)** (0.000)** 
R 2  0.618 0.870 0.283 
Adjusted R2  0.608 0.866 0.263 
Durbin-Watson  1.574 2.228 1.931 
F – Statistic  57.200 236.156 13.956 
Sig. F  0.000a 0.000a 0.000a 

จํานวนบริษัท  255 255 255 
a. Dependent Variable: Tobin’s Q, ROA และ Total Return * ระดบันยัสําคญัที0่.05 
 
ตารางที่5 คา Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF)ของความสมัพันธแระหวางคาตอบแทนผูบริหารกับผล การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ
(Tobin’s Q) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนรวม จากการลงทุน (Total Return)  

 ตัวแปรตาม Tobin‖s Q ROE  Total Return 

  Tolerance VIF Tolerance  VIF Tolerance VIF 

 ตัวแปรอิสระ        
 LNCOME 0.862 1.160 0.862  1.160 0.862 1.160 
 OWENSHIPE 0.959 1.042 0.959  1.042 0.959 1.042 
 INFLATION 0.971 1.030 0.971  1.030 0.971 1.030 
 PROFIT 0.653 1.530 0.653  1.530 0.653 1.530 
 LNTA 0.735 1.361 0.735  1.361 0.735 1.361 
 D/E 0.928 1.077 0.928  1.077 0.928 1.077 
 LNMKCAP 0.608 1.645 0.608  1.645 0.608 1.645 
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จากตารางที่5 ผูวิจัยพบวาคา Tolerance และ VIF ของตัวแปรทุกตัวใกลเคียงกัน คา Tolerance ทั้งหมดมี คาไมเขาใกลศูนยแและคา VIF 
ทั้งหมดมีคานอยกวา 10 จึงสรุปไดวาตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระตอกันดังนั้นผลลัพธแที่ไดนี้ จึงสามารถเป็นเครื่องยืนยันไดวาในการศึกษาครั้งนี้จะไมเกิด
ปใญหา Multicollinearity แฝงอยูในสมการที่ใชวิเคราะหแความ ถดถอยเชิงพหุและการตีความผลลัพธแที่ไดจากการวิเคราะหแจะมีความถูกตองและความ
นาเช่ือถือในระดับที่สูง 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหแความถดถอยของความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนผูบริหารกับผลการดําเนินงานทาง เศรษฐศาสตรแ(Tobin’s Q) ผลการ
ดําเนินงานทางบัญชี(ROE) และผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) 

ตัวแปรตาม 
Tobin‖s Q ROE Total 

Return  
Intercept Coefficients (β) 0.603 

-31.389 
-36.545 

 P-Value (0.693) (0.593) (0.827) 
ตัวแปรอิสระ     
LNCOME Coefficients (β) -0.207 5.999 -14.269 
 P-Value (0.264) (0.400) (0.482) 
ตัวแปรควบคุม     
OWENSHIPE Coefficients (β) -0.002 0.091 -0.055 
 P-Value (0.152) (0.084) (0.712) 
INFLATION Coefficients (β) -0.004 -0.665 -5.857 
 P-Value (0.773) (0.259) (0.001)** 
PROFIT Coefficients (β) 0.000 0.215 0.007 
 P-Value (0.049)** (0.000)** (0.901) 
LNTA Coefficients (β) -1.707 11.227 -74.565 
 P-Value (0.000)** (0.016)** (0.000)** 
D/E Coefficients (β) 0.004 -2.586 0.074 
 P-Value (0.025)** (0.000)** (0.720) 
LNMKCAP Coefficients (β) 1.998 -12.022 95.764 
 P-Value (0.000)** (0.011)** (0.000)** 
R 2  0.604 0.871 0.273 
Adjusted R2  0.593 0.867 0.253 
Durbin-Watson  1.541 2.232 1.908 
F – Statistic  53.796 238.177 13.263 
Sig. F  0.000a 0.000a 0.000a 

จ านวนบริษัท  255 255 255 

a. Dependent Variable: Tobin’s Q, ROA และ Total Return * ระดับนัยสาํคัญที่0.05 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแMAI เมื่อนําขอมูลที่ ไดมาวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาพบวา คาตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยตอคนของบริษัทสวนใหญอยูประมาณ 100,001–200,000 บาทตอปีเทากับ 29.41% ของกลุมตัวอยาง 
โดยเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทกับ คาตอบแทนซ่ึงอยูในเกณฑแที่คอนขางตํ่า สวนคาตอบแทนผูบริหารโดยเฉลี่ยตอคนของบริษัทสวน
ใหญอยูประมาณ 1,000,001-2,000,000 บาทตอปีเทากับ 42.75% ของกลุมตัวอยาง โดยคาตอบแทนผูบริหารอยูในเกณฑแที่เหมาะสมเมื่อ เทียบกับระดับ
กําไรสุทธิโดยเฉลี่ยตอปีอยูที่42.82 ลานบาท 
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 การทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางคําตอบแทนกรรมการกับผลการด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร๑ (Tobin‖s Q)อัตราผลตอบแทนตํอสํวน
ของผ๎ถือหุ๎น(ูROE)และอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน(TotalReturn)ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑MAI โดยใช๎การวิเคราะห๑ความ
ความถดถอยเชิงพหุซึ่งแบํง แตํละความสัมพันธ๑ดังนี้  

ความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการกับผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตรแ (Tobin’s Q) พบวาคาตอบแทนกรรมการมีความสัมพันธแใน
เชิงลบกับ Tobin’s Q ที่ระดับนัยสําคัญที่กําหนด 0.05 

ความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) พบวาคาตอบแทนกรรมการไมมีความสัมพันธแกับ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ที่ระดับนัยสําคัญที่ กําหนด 0.05  
ความสัมพันธแระหวางคาตอบแทนกรรมการกับอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) พบวาคาตอบแทนกรรมการมีความสัมพันธแในเชิงลบ
กับอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) ที่ ระดับนัยสําคัญที่กําหนด 0.05   
จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของคาความคลาดเคลื่อนคา Durbin-Watsonของสมการที1่ มีคาเทากับ 1.574 สมการที2่ มีคาเทากับ 2.228 และ
สมการที3่ มีคาเทากับ 1.931 ตามตารางที่4-8 จึงสรุปไดวาคาความ คลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน 
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ต๎นทุนและผลตอบแทนการท าฟาร๑มโคนมของบ๎านวอแก๎ว  อ าเภอห๎างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
Cost and benefit analysis of dairy farming in Wo Kaeo, Hangchat District Lampang Province 

 
ณัฐนรี ทองดีพันธ๑1 ณัฐยา สักเส็ด2 และพวงทอง  วังราษฎร๑3 

Natnaree Thongdeepan  Nattaya Sakset  Puangthong  Wangraj  
 

บทคัดยํอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูล

จากการใชแบบสัมภาษณแเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมของฟารแมโคนม จํานวน 4 ฟารแม และนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนใน
รูปแบบการวิเคราะหแระยะเวลาคืนทุน(Payback Period :PB) วิธีมูลคาปใจจุบันสุทธิ(Net Present Value :NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ
(Internal Rate of Return :IRR) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรเลี้ยงโคนมพันธุแโฮลสไตนแฟรีเชี่ยนโดยรีดน้ํานมดวยเครื่อง  ตนทุนการทําฟารแมโคนมของ
บานวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก 918,380 บาท  ตนทุนการผลิตตั้งแตปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่
10เทากับ  3,979,657.18บาท และมีคาใชจายในการขายและบริหาร 26,405.55 บาท  ซ่ึงวิเคราะหแระยะเวลาคืนทุน(PB) 2ปี 8เดือน 8วัน วิธีมูลคา
ปใจจุบันสุทธิ(NPV) 3,135,488.21บาท และวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ(IRR) เทากับรอยละ44.11   
 
ค าส าคัญ : ตนทุน, ผลตอบแทน, ฟารแมโคนม 
 
Abstract 

The purpose of this research is to investigate Cost and benefit analysis of dairy farming in Wo Kaeo, Hangchat District 
Lampang Province. Data was collected by questionnaires to gather information 4 farms, and were analyzed using the method : 
Payback Period :PB, Net Present Value :NPV and Internal Rate of Return :IRR. The results showed that  Holstein Friesian cattle is 
used for milk in Wo Kaeo by milky machine.  The cost of dairy farming in Wo Kaeo, Hangchat District Lampang Province consist of 
the initial capital investment of 918,380 baht, manufacturing costs for ten years were 3,979,657.18baht and administrative and 
selling expense were 26,405.55 baht. The benefit analysis showed that payback period of 2 years 8 months 8 days. The net 
present value was positive at 3,135,488.21 baht. The internal rate of return of this farm was 44.11%.   
 
Keywords : Cost, Benefit, Dairy farming 
 
บทน า 
 ปใจจุบันธุรกิจนมในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และนมโคถือไดวาเป็นที่ตองการของผูบริโภคเป็นอยางมาก เนื่องจากคนสวนใหญหั นมา
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ซ่ึงน้ํานมดิบเป็นปใจจัยสําคัญในการผลิตนม ในขณะที่ผูบริโภคมีความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นแตผลผลิตน้ํานมดิบจากแมโคกลับมีไม
เพียงพอตอความตองการตลาด สงผลใหอุตสาหกรรมนมตองนําเขาน้ํานมดิบมาจากตางประเทศ ผลิตภัณฑแนมพรอมดื่มของไทยผลผลิตที่ไดจะออกมาใน
รูปนมสด และในรูปนมปรุงแตง ซึ่งมีการเติมกลิ่น และรสตาง ๆ ตามความนิยมของผูบริโภค จําหนายตามโครงการนมโรงเรียน จะตองผลิตจากน้ํานมดิบที่
ผลิตขึ้นภายในประเทศเทานั้น แตในสวนของตลาดผลิตภัณฑแอื่นที่มีสวนประกอบของนม เชน เนย ชีส หรือ ไอศกรีม เป็นตน อาจมีการนําเขาสินคา มา
จากตางประเทศ (อุตสาหกรรมนมไทย, 2556:ระบบออนไลนแ) 
 ประเทศไทยมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของน้ํานมเพื่อความปลอดภัย และความถูกตองตามกฎหมาย ผลิตภัณฑแเหลานี้ใน
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตไมมากนัก เนื่องจาก มีตนทุนในการผลิตสูง อันเนื่องมาจากราคาน้ํานมดิบเพิ่มสูงขึ้น แมวาราคาน้ํานมดิบจะสู งขึ้นแต
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมก็ยังตองเผชิญกับปใญหาในดานตาง ๆ ปใญหาสวนใหญจะเป็นปใญหา ดานตนทุนการผลิต เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ผลิตน้ํานมดิบ 
ประเทศไทยถือไดวามีตนทุนการผลิตที่สูงกวาหลาย ๆ ประเทศ อีกยังขาดการสนับสนุนและการสงเสริมของหนวยงานภาครัฐ และไมมีการพัฒนาพันธุแโคน
มอยางตอเนื่อง(อุตสาหกรรมนมไทย, 2556: ระบบออนไลนแ) 
 ฟารแมโคนมของตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มีการลงทุนทําฟารแมที่ทํากันเป็นครอบครัวเป็นหลัก  ซ่ึงผูเลี้ยงตองเผชิญกับปใญหา
การเลี้ยงโคนมที่เกิดขึ้นหลากหลาย เชน ทางดานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ตนทุนคาอาหารสัตวแปรับราคาสูงขึ้น คาอุปกรณแ เครื่องจั กรที่เกี่ยวของภายใน
ฟารแม การขาดแคลนแรงงาน และการเลี้ยงดูโคนมใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของ

                                                           
1 อาจารยแ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง nthongdpn@gmail.com โทรศพัทแ 063-1539462 
2 อาจารยแ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง supinya1987@hotmail.com  โทรศัพทแมือถือ 088-253-8826 
3 อาจารยแ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง pwangraj@hotmail.com โทรศพัทแมือถือ 089-434-9585 
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บานวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  เพื่อทราบตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนม และเป็นแนวทางในการประกอบกิจการในดําเนินงานให
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว  อําเภอหางฉัตร   จังหวัดลาํปาง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง สําหรับงานวิจัยตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

แนวคิดต๎นทุน 
 สมนึก  เอื้อจิระพงษแพันธแ (2552) ไดใหความหมายไววา ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ 
โดยมูลคานั้น จะตองสามารถวัดเป็นหนวยเงินตรา ซ่ึงเป็นลักษณะการลดลงของสินทรัพยแหรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนแใน
ปใจจุบันหรือในอนาคตก็ได เมื่อตนทุนใดไดเกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนแไปทั้งสิ้นแลว ตนทุนนั้นก็จะถือเป็นคาใชจาย ( Expenses) ดังนั้น 
คาใชจายจึงหมายถึง ตนทุนที่ใหประโยชนแ และกิจการไดใชประโยชนแทั้งหมดไปแลวในขณะนั้น และสําหรับตนทุนที่กิจการสูญเสียไป แตจะใหประโยชนแแก
กิจการในอนาคตเรียกวา “สินทรัพยแ” (Assets) 
 จากความหมายขางตน สรุปไดวา “ตนทุน” หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อนําประโยชนแมาใหฟารแมโคนม ทั้งในปใจจุบันหรืออนาคต 
ประกอบดวย คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการผลิตน้ํานมดิบ 
การจ าแนกประเภทต๎นทุน 
 ตนทุนการผลิตแบงตามประเภทของปใจจัยการผลิต 
 วัตถุดิบ (Materials) 
 วัตถุดิบนับวาเป็นสวนประกอบสําคัญของการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑแสําเร็จรูปโดยทั่วไป ซ่ึงตนทุนที่ เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคา
อาจจะถูกแบงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
 1. วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตและสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาใชในการผลิตสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่งในปริมาณและตนทุนเทาใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบสวนใหญที่ใชในการผลิตสินคาชนิดนั้น ๆ  
 2. วัตถุดิบทางออม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยทางออมกับการผลิตสินคา แตไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบ
สวนใหญ โดยปกติแลว วัตถุดิบทางออมอาจจะถูกเรียกวา “วัสดุโรงงาน” ซ่ึงจะถือเป็นคาใชจายการผลิตชนิดหนึ่ง 
 คําแรงงาน (Labor) 
 คาแรงงาน หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนที่จายใหแกลูกจางหรือคนงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา โดยปกติแลวคาแรงงานจะถูก
แบงออกเป็น 2 ชนิด คือ คาแรงงานทางตรง (Direct labor) และคาแรงงานทางออม (Indirect labor) 
 1. คาแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง คาแรงงานตาง ๆ ที่จายใหแกคนงานหรือลูกจางที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาสําเร็จรูป
โดยตรง รวมทั้งเป็นคาแรงงานที่มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับคาแรงงานทางออมในการผลิตสินคาหนวยหนึ่ง ๆ และจัดเป็นคาแรงงานสวนสําคัญในการแปร
รูปวัตถุดิบใหเป็นสินคาสําเร็จรูป  
 2. คาแรงงานทางออม (Indirect labor) หมายถึง คาแรงงานที่ไมเกี่ยวของกับคาแรงงานทางตรงที่ใชในการผลิตสินคา  ซ่ึงคาแรงงาน
ทางออมเหลานี้จะถือเป็นสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิต 
 คําใช๎จํายการผลิต (Manufacturing Overhead) 
 1. คาใชจายการผลิต หมายถึง แหลงรวบรวมคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การผลิตสินคาซ่ึงนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง คาแรงงาน
ทางตรง เชน วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม คาใชจายในการผลิตทางออมอื่น ๆ ไดแก คาน้ํา คาไฟ คาเชา คาเสื่อมราคา  คาประกันภัย คาภาษี 
เป็นตน แตอยางไรก็ตามคาใชจายเหลานี้ก็จะตองเป็นคาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินการผลิตในโรงงานเทานั้น ไมรวมถึงเงินเดือน คาเชา คาไฟฟูา คาเสื่อม
ราคา ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในสํานักงาน ดังนั้น คาใชจายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของคาใชจายในการผลิตทางออมตาง ๆ (Cost pool of indirect 
manufacturing costs) นอกจากนี้ ยังจะพบวาในบางกรณีก็มีการเรียกคาใชจายการผลิตในชื่ออื่น ๆ เชน คาใชจายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุย
การผลิต (Manufacturing Burden) ตนทุนผลิตทางออม (Indirect Costs) เป็นตน 
 2. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling administrative expenses) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการขาย และคาใชจาย
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเป็นสวนรวม ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย 

แนวคิดผลตอบแทน 
 สุมาลี  อุณหะนันทรแ (2551) ผลตอบแทนการลงทุน หมายถึง การวิเคราะหแเพื่อนําไปสูขอสรุปในการเลือกลงทุนในโครงการตาง ๆ วา องคแกร
นั้นควรลงทุนในโครงการนั้นหรือไมโดยอาศัยเทคนิคในการวิเคราะหแการลงทุน เพื่อชวยใหผูบริหารมั่นใจไดวาการลงทุนโดยตรงนั้นจะชวยสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับองคแกร  
 จากความหมายขางตน สรุปไดวา “ผลตอบแทนจากการลงทุน” หมายถึง การลงทุนในฟารแมโคนม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามที่คาดหวังไว โดยใช
เครื่องมือในการประเมินโครงการ ไดแก ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อัตราผลตอบแทนที่แทจริง ( Internal Rate of Return)                      
และมูลคาปใจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
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 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึง ระยะเวลาที่ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิหลังภาษีที่ไดรับในแตละปีมีจํานวนเทากับ
เงินลงทุนเริ่มแรก กลาวคือ เป็นวิธีที่แสดงระยะเวลาที่ผูลงทุนจะไดรับเงินจากการลงทุนนั่นเอง  
 วิธีมูลคาปใจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปใจจุบันของกระแสเงินสดกับเงินลงทุนของโครงการ ซ่ึงการ
ตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนสวนใหญจะนิยมใชมูลคาปใจจุบันสุทธิมากกวาศูนยแ (0) แตหากเป็นการพิจารณาโครงการลงทุนตั้งแต 2 โครงการขึ้นไป                 
จะพิจารณาจากโครงการที่มีมูลคาปใจจุบันสุทธิที่มากกวาศูนยแ (0) และมีมูลคาปใจจุบันสุทธิที่มากที่สุด  
 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return: IRR) เป็นการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 
การลงทุนที่มีผลทําใหมูลคาปใจจุบัน  ของกระแสเงินสดที่ไดรับในอนาคตเทากับเงินทุนจายเริ่มแรกจึงเป็นอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  ที่ ไดรับจากการ
ลงทุน 

โคนมโฮลสไตน๑ฟรีเซี่ยน (Holstein Friesian) 
 มีประวัติถิ่นกําเนิดในประเทศสวิสเซอรแแลนดแ  เป็นโคนมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดทั้งในและตางประเทศ ลักษณะเดนของโคพันธุแนี้มี
หลายประการ ไดแก 1) มีสีขาวและสีดํา จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา พันธุแ ขาว-ดํา บางตัวอาจจะมีสีดํา หรือสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลเข็ม หรือสีแดง ตลอดทั้งตัว 
อยางนอยที่ขอเทาทั้งสี่จะตองเป็นสีขาวจึงจะถือวาเป็นพันธุแแท  2) เป็นโคที่มีขนาดใหญ ตัวผูหนักถึง 1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 600 กิโลกรัม  3) เป็นโค
ที่ใหนมมากที่สุดในปใจจุบันนี้  4) สามารถผสมขามพันธุแกับโคเมืองรอน และใหลูกผสมที่ใหนมมาก 
 

 
ภาพที ่1 แสดงโคนมพันธุแโฮลสไตนแฟรีเซ่ียน 

รูปแบบการเลี้ยงโคนม 
 การเลี้ยงโคนมนั้นมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ขึ้นอยูกับปใจจัยหลายปใจจัย เชน สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ตนทุนของผูเลี้ยง เป็นตน  แตที่
นิยมเลี้ยงในปใจจุบันจะแบงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การเลี้ยงแบบปลอยในแปลงหญา การเลี้ยงแบบปลอยในลานหรือในคอก และการเลี้ยง                 
แบบปลอยลามยืนโรง  
 อาหารที่ใช๎เลี้ยงโคนม 
 อาหารที่ใชเลี้ยงโคนมแบงเป็น 2 ประเภท ไดแก 1) อาหารหยาบ เป็นอาหารหลักของโคนม ไดแก พืชอาหารสัตวแตาง ๆ เชน หญา ตนขาวฟุาง 
ตนขาวโพดออน หรือวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน  2) อาหารขน หมายถึง พวกธัญพืช เมล็ดพืช กากเมล็ดพืชและผลิต 
ผลพลอยไดจากโรงงานอาหารตาง ๆ เชน กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากฝูาย เป็นตน  
 การรีดนม 
 การรีดนมเป็นการทําเพื่อการเอาน้ํานมออกจากเตานมของแมโควิธีการรีดนมมี 2 วิธี ไดแก 1) การรีดนมดวยมือ เป็นการรีดนม โดยใชมือโดย
จะไมมีสุญญากาศจากภายนอก โดยใชซอกระหวางนิ้วมือกับนิ้วชี้รีดโคนหัวนมตอนบนไมใหน้ํานมไหลคืนสูดานบน และใชนิ้วมือบีบไลนมลงมาจากตอนบน
จนปลายหัวนมจะเกิดแรงอัดสูงภายในโพรงหัวนมและจะเปิดรูหัวนมปลอยใหน้ํานมไหลออกมา  2) การรีดดวยเครื่อง เป็นการรีดนมโดยใชเครื่องรีดนม
แทนการใชมือ ทําใหสะดวกรวดเร็วในการรีดนม และเครื่องรีดนมเป็นการจําลองการทํางานใชหลักเดียวกันกับการใชมือแตมีความสม่ําเสมอมากกวา 
 การแบํงประเภทฟาร๑มโคนม 
 ระเบียบมาตรฐานฟารแมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณแ เรื่องมาตรฐานฟารแมโค
นมและการผลิตน้ํานมดิบ ไดกําหนดมาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชนแตอการปรับปรุงคุณภาพ อํานวยความสะดวกดานการคา การปรับปรุงคุณภาพ และการ
คุมครองผูบริโภค (กระทรวงเกษตรและสหกรณแ, 2542) 
  ฟารแมขนาดเล็ก  หมายถึง ฟารแมที่มีจํานวนโคไมเกิน 20 ตัว 
  ฟารแมขนาดกลาง  หมายถึง ฟารแมที่มีจํานวนโคอยูระหวาง 21-100 ตัว 
  ฟารแมขนาดใหญ  หมายถึง ฟารแมที่มีจํานวนโคเกินกวา 100 ตัว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 เพ็ญศรี  ขุนทอง (2554) ศึกษาการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนฟารแมโคนมของฟารแมของฟารแมนํารองสหกรณแโคนมวังน้ําเย็น 
จังหวัดสระแกว มีวัตถุประสงคแวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนฟารแมโคนมของฟารแมของฟารแมนํารองสหกรณแโคนม วังน้ําเย็น จังหวัด
สระแกว โดยเก็บขอมูลจากการใชแบบสัมภาษณแเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมของฟารแมนํารองสหกรณแโคนมวังน้ําเย็น จํานวน 1 ราย และจากการสอบถาม
เจาหนาที่ของสหกรณแโคนมวังน้ําเย็น โดยอาศัยขอมูลปี 2542-2555 และคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ และขอมูลการวิจัยที่
เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม จึงนําขอมูลดังกลาวที่ไดมาทําการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนในรูปแบบการวิเคราะหแระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลคาปใจจุบัน
สุทธิและ  วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ พบวาตนทุนการลงทุนทําฟารแมโคนมของฟารแมนํารองสหกรณแโคนมวังน้ําเย็น ประกอบดวย คาใชจายในการ
ลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 6,434,457.66 บาท โดยคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก 492,700.00 บาท สําหรับคาใชจายดําเนินงานตั้งแตปี
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ที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 เทากับ 5,941,757.66 บาท ผลตอบแทนจากการทําฟารแมโคนมตลอดอายุโครงการ 10 ปี เทากับ 6,912,522.53 บา ท               
จากการวิเคราะหแพบวาใชระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 11 เดือน 4 วัน มีมูลคาปใจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 553,313.33 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนยแ  อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 7.02 ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบี้ยใหกูยืมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตรที่กําหนดไว คือ 
รอยละ 7.00 ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ย ณ เดือนเมษายน 2554 
 สมฤทัย   ไชยบิน (2545) ไดศึกษาถึงการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ทําฟารแมโคนมของสมาชิกศูนยแรวบรวมน้ํานมดิบสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทําฟารแมโคนมของสมาชิกศูนยแรวบรวมน้ํานมดิบ สันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงโคนมทั้งหมด 116 ราย จากจํานวนทั้งหมด 120 ราย และสอบถามเจาหนาที่ของศูนยแรวบรวม 
น้ํานมดิบ โดยอาศัยขอมูลพ.ศ. 2544-2545 และคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ และขอมูลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม 
จึงนําขอมูลดังกลาวที่ไดมาทําการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทน พบวาตนทุนการลงทุนทําฟารแมโคนมของฟารแมขนาดเล็ก ประกอบดวย คาใชจ ายใน
การลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 3,806,390.32 บาท โดยคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรกเทากับ 208,586.81 บาท สําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินงานตั้งแตเริ่มลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 เทากับ 3,597,803.51บาท ผลตอบแทนจากการทําฟารแมโคนมตลอดอายุโครงการ 10 ปี เทากั บ 
4,456,482.11 บาท จากการวเิคราะหแการลงทุนพบวาใชระยะเวลาคืนทนุ 3 ป ี11 เดือน 24 วัน มีมูลคาปใจจุบัน (NPV) เทากับ 320,868.99 บาท ซ่ึงมีคา
มากกวาศูนยแ อัตราผลตอบแทนของโครงการ ( IRR) จากการลงทุนเทากับรอยละ 23.50 ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยแทั่วไปที่
กําหนดไวคือรอยละ 7.50 ซ่ึงเป็นอัตรา ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ฟารแมที่มีจํานวนโคไมเกิน 20 ตัวของบานวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จํานวน 4 ราย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแเรื่องตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัด

ลําปางจํานวน 
การศึกษาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก 2 ลักษณะขอมูล ดังนี้ 
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย  บทความ สื่อสารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของโดยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบสัมภาษณแเรื่องตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว  

อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง จํานวน 4 ราย  
จากนั้นขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของบานวอแกว  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง   พบวา  เกษตรกรเลี้ยงโคนมพันธุแ
โฮลสไตนแฟรีเชี่ยนโดยรีดน้ํานมดวยเครื่อง  ตนทุนการทําฟารแมโคนม  ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก 918,380 บาท(ดังแสดงตารางที่                
1)  ตนทุนการผลิตต้ังแตปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่10เทากับ  3,979,657.18บาท(ดังแสดงตารางที่ 2)  และมีคาใชจายในการขายและบริหาร 26,405.55 
บาท 
 จากตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดตนทุนการทําฟารแมโคนม  มีคาที่ดินรวมเป็นเงิน 165,000 บาท คากอสรางโรงเรือนรวมเป็นเงิน 162,500 
บาท คาพาหนะ 188,050 บาท  คาเครื่องมือและอุปกรณแ 80,080 บาท และคาแมพันธุแโคนม 322,750 บาท 
ตารางที่1 คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก 

รายละเอียด จํานวนเงิน 
คาที่ดิน 165,000 
คากอสรางโรงเรือน 162,500 
คาพาหนะ 188,050 
คาเครือ่งมือและอุปกรณแ 80,080 
คาแมพันธุแโคนม 322,750 

รวม 918,380 
 
ตารางที่2 ตนทุนการผลิตต้ังแตปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่10 

รายละเอียด จํานวนเงิน 
วัตถุดิบ 1,811,952.68 
คาแรงงาน 1,681,083.56 
คาใชจายการผลิต 486,620.94 

รวม 3,979,657.18 
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จากตารางที่ 2 แสดงตนทุนการผลิตตั้งแตปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่10 มีคาวัตถุดิบ 1,811,952.68บาท  คาแรงงาน 1,681,083.56บาท  
คาใชจายการผลิต 486,620.94บาท 

ผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 2 ปี 8 เดือน 8 วัน วิธมีูลคาปใจจุบันสุทธ ิ(NPV) 3,135,488.21บาท และวิธอีัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เทากบัรอยละ 44.11   
 
ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ควรสรางเครือขายเกษตรกรผูเล้ียงโคนมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู รวมกันแกไขปใญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในอนาคต 
 2. ทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหคําแนะนําและใหความรูแกเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงปใจจุบันนี้เกษตรผูเลี้ยงโคนมยังขาดการ
เรียนรูและเทคนิคใหม ๆ รวมถึงวิธีการใหอาหารที่เหมาะสมสําหรับโคนม เพราะเกษตรกรใหอาหารโคนมอยางเต็มที่ ทําใหตนทุนในการเลี้ยงโคนมสูง 
ข๎อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 
ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทําฟารแมโคนมของขนาดฟารแมอื่นๆ 
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บทคัดยํอ 
 เทคโนโลยี 4G เป็นเครือขายไรสายความเร็วสูงชนิดพิเศษ เป็นเสนทางดวนสําหรับขอมูลที่ไมตองอาศัยการลากสายเคเบิล โดยระบบเครือขาย
ใหมนี้จะสามารถใชงานไดแบบไรสาย รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมตอเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติระหวางผูใชโทรศัพทแมือถือดวยกัน โดยอาศัยสถานีฐานทํา
หนาที่ในการสงผานสัญญาณโทรศัพทแมือถือจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง และเพื่อใหการเชื่อมตอดียิ่งขึ้นจําเป็นตองมีการขยายสถานีฐานเพิ่มเชนกัน 
แตในการขยายสถานีฐานนั้นยังพบวามีอยู 3 ประการ ไดแก ปใจจัยดานคุณลักษณะ ปใจจัยดานการจัดการ และปใจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจที่
สงผลตอประสิทธิผลการจัดการ บทความวิชาการนี้ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และจากนักวิชาการที่หลากหลาย โดยมี
วัตถุประสงคแใหทราบถึงแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย เพื่อใชเป็น
แนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และเกิดประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว 
 
ค าส าคัญ : สถานีฐาน/ ประสิทธิผลการจัดการ 
 
Abstract 
 4G technology is a high-speed wireless broadband. It's a quick route for data that does not require cable traction. This 
new network will be available wirelessly. Includes three-dimensional virtual connectivity features between mobile phone users. 
By using the base station, it is responsible for transmitting the cell phone signal from one device to another and to make the 
connection even better, you need to extend the base station as well. However, in extension of the base station, there are three 
main factors: Management factors and external business environment factors that affect management effectiveness. This article is 
based on a review of literature, research, theories, theories, and from a variety of scholars. The purpose is to know the approach 
for effectiveness management of subcontracted construction of mobile phones base station in Thailand. To use as a guideline for 
improving work efficiency and effective as defined. 
 
Keywords : Base Station/ Management Effectiveness 
 
บทน า 
 จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 จะเป็นไปตามเปูาหมายไดนั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. จะตองรีบดําเนินการแกปใญหาการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 
เมกะเฮิรตซแ ที่จัดขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม 2558 กอน แตเนื่องจากติด ระเบียบ ขอบังคับ หลายประการ ทําใหเกิดความลาชาในการที่จะประมูลใหม ดังนั้น
การประมูลรอบนี้จึงเป็นการจัดขึ้นภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 16/2559 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา เมื่อวันที่ 12 
เม.ย. 2559 ที่ระบุไววา เนื่องจากผูชนะการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซแ ที่จัดขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม 2558 ไมดําเนินการตามขอกําหนดในการ
อนุญาตใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ทําใหเกิดความเสียหายตอรัฐ และการบริการโทรคมนาคมแกประชาชน ดังนั้ นเพื่อเป็นการเยียวยา และปูองกัน
ความเสียหาย รวมทั้งเพื่อใหการประมูลที่จะจัดขึ้นใหมเป็นไปดวยความโปรงใส รวดเร็ว เป็นธรรม หัวหนา คสช.จึงอาศัยอํานาจตามาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญชั่วคราว ให กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซแ ในวันที่ 27 พ.ค.2559 (มูลนิธิองคแการกระจายเสียง และแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส. 2559: ออนไลนแ) โดยหลังการประมูลแลวเสร็จเป็นที่เรียบรอย ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทแมือถือทั้ง 3 ราย ไดประกาศที่
จะปรับปรุงอุปกรณแรับ-สงสัญญาณ และจะเรงขยายสถานีฐานเพิ่มทั่วประเทศ 
 โดยทางศูนยแวิจัยกสิกรไทย ยังไดคาดการณแไววาภาพรวมของปี 2559 จะมีผูเขาใชบริการโมบายบรอดแบนดแอินเทอรแเน็ตทั้งที่ผานโครงขาย 3G 
และ 4G ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดการณแวาจะมีผูเขาใชบริการสูงถึง 38.4 – 39.7 ลานคน ขยายตัวในกรอบรอยละ 11.0 – 14.7 จากปี 
2558 คิดเป็นอัตราการเขาถึงโมบายบรอดแบนดแอินเทอรแเน็ตราวรอยละ 60.4 – 62.6 ของประชากรทั้งหมด และในการเปิดใหบริการ 4G ในคลื่นความถี่ 
900 MHz และ 1800 MHz นี้ จะกอใหเกิดอานิสงสแโดยตรงตอธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจการวางโครงขายสถานีฐาน ธุรกิจการ ใหบริการ
โทรศัพทแเคลื่อนที่ ไดแก การใหบริการขอมูลธุรกิจการผลิต และจัดจําหนายสมารแทโฟน อีกทั้งยังกอใหเกิดอานิสงสแทางออมในอีกหลายธุรกิจ เชน การผลิต
ซอฟตแแวรแ (Software) ตลาดธุรกิจออนไลนแ (E-Commerce) การใหบริการศึกษาออนไลนแ (E-Leaning) และการใหบริการดานบันเทิงออนไลนแ (Online 
Entertainment) เป็นตน (บริษัท ศูนยแวิจัยกสิกรไทย จํากัด. การประเมินธุรกิจดานไอทีในประเทศไทย. 2559: ออนไลนแ) 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรแทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โทรศัพทแ 08-1397-1122 
2 อาจารยแที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนอรแทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
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 จากที่กลาวมาขางตน พบวาแผนการพัฒนาดังกลาวนี้จะสงผลดีตอบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศ
ไทยดวยเชนกัน นั่นหมายความวาธุรกิจนี้มีแนวโนม และมีทีทาวาจะขยายตัวขึ้นแบบยังไมมีทางลง สงผลใหโอกาสในการที่จะมีงานรองรับอยางตอเนื่องไป
อีกในชวงระยะเวลา 2-3 ปี ขางหนา แตในขณะเดียวกันความเรงรีบในการขยายสถานีฐาน อันเกิดจากความลาชาในการประมูลดังกลาว จะสงผลทําให
งานสรางสถานีฐานไมมีคุณภาพ และเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงาน อันเกิดจากบริษัทรับเหมาชวงตองสงวัสดุ อุปกรณแ เขาทํางานพรอมกั นทําให 
ผูผลิต และผูจําหนาย สงสินคาไดไมตรงตามแผนงาน สงผลใหการดําเนินงานเกิดความลาชา หรือความที่เรงรีบทํางานของบริษัทรับเหมาชวงอาจทําให
ผลงานออกมาไมมีคุณภาพ สงผลใหไมสามารถสงงานไดครบตามกําหนดเวลา เป็นตน และทั้งนี้ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่ไมสามารถควบคุม
ได เชน ภัยธรรมชาติ และสถานที่กอสรางที่ไมเอื้ออํานวยความสะดวก 
 
วัตถุประสงค๑ของก ารวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปใจจุบันของบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลระดับประสิทธิผลการจัดการของบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 
 3. เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 กลุํมเปูาหมาย 
        กลุมบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาขอมูลการดําเนินงานรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 
 2. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและจากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารที่มี
ประสบการณแการบริหารจัดการงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 
 หลักส าคัญของการจัดการงานกํอสร๎าง 
 จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการจัดการงานกอสราง ไดแก พนม ภัยหนาย (2528), ฤทธิ์ชารแด ดีอํามาตยแ (2536), 
วิสูตร จิระดําเกิง (2548), เฟลโลสแ (Fellows. 1980), แบรมเบิ้ล และ คอลลาฮาน (Bramble and Callahan. 1987), ณัฐพร เพิ่มทรัพยแ (2544) และ
ภัทรวรรธนแ อาจองคแ (2548) พบวาในงานกอสรางจะมีผูเขามาเกี่ยวของอยูหลายกลุมที่มีบทบาทสําคัญ เชน  เจาของโครงการ (Owner) ผูออกแบบ 
(Designer) ผูบริหารกอสราง (Professional Construction Manager) ผูควบคุมงานกอสราง (Construction Supervision) ผูรับเหมากอสรางหลัก 
(Contractor) และ/หรือ ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) โดยมีองคแประกอบการจัดการที่สําคัญ ไดแก 1) ตนทุน คือมีการควบคุมดูแลระหวางการทํางาน
ไมใหเกิดความสูญเสีย 2) คุณภาพ คือมีการตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิศวกรรม กฎหมายการกอสราง ดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานตางๆ 3) เวลา คือมีการวางแผนการทํางาน โดยกําหนดระยะเวลาการทํางานใหเสร็จสิ้นตามกําหนดสัญญา หรือตามที่มีการตกลงกัน 
 อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
 จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ไดแก ไมเคิล อี พอรทเตอรแ (Michael E. Porter), ฟราน
ซิส เจ อากัวลารแ (Francis J. Aguilar. 1967) และเอกกมล เอี่ยมศรี. (2555) พบวาอุปสรรคของบริษัทรับเหมาชวงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเป็นพิเศษ ทั้งที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แนนอน และรูปแบบไมแนนอน (Environment Uncertainty) ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงแบบไมแนนอนเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซอน ระดับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง หรือรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนเลยในอดีต เชน การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตนแ ตลาดโลก เทคโนโลยี ผลิตภัณฑแ หรือความตองการบริการรูปแบบใหมของลูกคา                  
สวนรูปแบบแนนอน เชน จํานวนคูแขงรายเดิม เมื่อมีความตองการสวนแบงการตลาดสูงก็ตองมีการปรับราคา สวนผูวาจางเอง เมื่อมีทางเลือกเยอะก็ตองมี
การปรับราคา เชนกัน 
 การประเมินประสิทธิผลขององค๑การ 
 จากการศึกษา วิเคราะหแ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิผลขององคแการ ไดแก จินดาลักษณแ วัฒนสินธุแ (2530),                   
พิทยา บวรวัฒนา (2541), ค็อปโลว (Coplow. 1964), ไพรซแ (Price. 1968), กิ๊บสัน ไอแวนซแวิช และ โดเนลลี (Gibson, Ivancevich, and Donnelly. 
1979: 29) พบวาองคแการทุกองคแการจะสามารถดําเนินงานตอไปในอนาคตใหบรรลุไดตามเปูาหมาย หรือไดตามวัตถุประสงคแนั้น การประเมินประสิทธิผล
ขององคแการ จึงเป็นกระบวนการที่จะสามารถบงบอกชี้แจงไดวาควรดําเนินการตอไปอยางไรใหองคแการมีประสิทธิผลอยางดีที่สุด โดยสามารถสรุปไดวาการ
ประเมินประสิทธิผลขององคแการ หมายถึง การประเมินดวยการพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต หรือบริการขององคแการ ความสามารถในการผลิตสินคา 
หรือบริการ ความพรอม หรือความเป็นไปไดในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน หรือผลกําไรที่ไดรับจากการดําเนินงานมีการผลิตสินคา และบริการ เป็นตน 
แนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคแการ แยกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การประเมินประสิทธิผลตามเปูาหมาย โดยการพิจารณาจากความสามารถ
ขององคแการในการดําเนินงานใหบรรลุเปูาหมายขององคแการดวยเครื่องมือที่มีชีวิต และไมมีชีวิต และ 2) การประเมินประสิทธิผลเชิงระบบ ไดเพิ่มตัวแปร
ในการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตที่ไดรับอันเป็นการพิจารณาปใจจัยนําเขา และกระบวนการผลิต 
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สรุป 
 จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา การจัดการที่มีประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ ผลลัพธแ ผลกระทบ และการพิจารณาผลของการทํางานที่
สําเร็จลุลวงตามเปูาประสงคแที่ตั้งไว เป็นตัวการ หรือเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดทายสําหรับการเปรียบเทียบ ระหวางวัตถุประสงคแ และผลลัพธแของโครงการ 
ที่มีความสัมพันธแกับผลงาน ผลที่เกิดขึ้นของงานนั้นจะตองตอบสนอง หรือบรรลุตามวัตถุประสงคแขององคแการ เป็นการประเมินผลที่ไดรับของแผนงาน การ
บริการ ลักษณะกิจการในการลดปใญหา และปรับปรุงสถานการณแที่ไมพึงพอใจใหดีขึ้น การพิจารณาทางเลือกโดยการใชประสิทธิผลเป็นเกณฑแเปรียบเทียบ
ผลลัพธแที่เกิดขึ้นจริงในรูปของหนวยของผลผลิต หรือบริการวามีการใชทรัพยากรปใจจัยนําเขามามากนอยเพียงใด และผลที่เกิดขึ้นสอดคลองกับเปูาหมาย
อยางไร 
 อยางไรก็ตาม การจัดการที่มีประสิทธิผล ยังหมายถึง ความสามารถขององคแการในการบรรลุเปูาหมายที่ ไดกําหนดไว  โดยใชประโยชนแจาก
ทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซ่ึงทั้งทรัพยากร และวัสดุอุปกรณแ และไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสวนรวม
อยางกวางขวาง ซ่ึงในการกําหนดวัตถุประสงคแขององคแการ และรับผิดชอบตอปใญหา หรือขอยุงยากที่เกิดขึ้น และองคแการสวน รวมสามารถปรับตัว และ
พัฒนาเพื่อดํารงอยูตอไปได 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 ปใจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชวงงานสรางสถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย ไดจากการวิเคราะหแแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารที่มีประสบการณแการบริหารจัดการงานสรางสถานีฐานของ
ระบบโทรศัพทแมือถือในประเทศไทย โดยบริษัทรับเหมาชวงสามารถนําองคแความรูที่ไดไปประยุกตแใชในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และเกิด
ประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว และยังใชเป็นแนวทางสําหรับบริษัทรับเหมาชวงรายใหมที่มีความสนใจจะเขามาศึกษาวิธีการจัดการงานสรางสถานีฐานของ
ระบบโทรศัพทแมือถือกอนเขามารวมทํางาน และในอนาคตผูวิจัยหวังวาผลการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชนแ สามารถใชเป็นขอมูลประกอบการเ รียนการ
สอน สําหรับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีการเปิดสอนในภาควิชาโยธา กอสราง ไฟฟูาสื่อสาร การจัดการงานโครงการ และการจัดการงาน
กอสรางตอไป 
 
กติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากทานอาจารยแที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ ง ผูเขียนบทความตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุมเทของทานอาจารยแ ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล ขอเสนอแนะ และแนวทางการปฎิบัติ จนทําใหบทความนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี อนึ่งผูเขียนบทความหวังวาบทความฉบับนี้จะมีประโยชนแอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี และขอมอบความกตัญโูกตเวทิตาคุณ แดบิดา 
มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูเขียนบทความขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟใงคําแนะนําจาก
ทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนางานตอไป 
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ตัวอยํางภาพประกอบ 
 สถานีฐาน (Base Station) ของระบบโทรศัพทแมือถือที่ทําหนาที่สงผานสัญญาณนั้น จะประกอบไปดวย อุปกรณแรับ -สงสัญญาณ สายอากาศ 
สายเคเบิลนําสัญญาณ และตัวโครงสรางเสาสัญญาณที่ใชรองรับการติดตั้งอุปกรณแดังที่กลาวมา โดยตัวโครงสรางเสาสัญญาณจะมีลักษณะเป็นแบ บ 
หอคอย โครงสรางคอนกรีต และโครงสรางเหล็ก ซ่ึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปวาเสาสัญญาณโทรศัพทแมือถือ ดังภาพประกอบ 1) 
 

 
 

ภาพประกอบ 1) สถานีฐานของระบบโทรศัพทแมือถือแบบโครงสรางเหล็ก 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 283 
 

ป๓จจัยท่ีสํงผลตํอพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน อ าเภอบางกระทุํม จังหวัดพิษณุโลก 
Factors affecting health promotion behaviors among village health volunteers  

in Bang Krathum district, Phitsanulok province 
 

ชํอผกา ผลทิพย๑1 และ ศันสนีย๑ เมฆรํุงเรืองวงศ๑2 
Chopaka Pholtip1 and Sunsanee Mekrungrongwong2 

 
บทคัดยํอ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ อสม . ในเขตพื้นที่อําเภอบาง
กระทุม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 297 คน สุมตัวอยางแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติการถดถอยแบบพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 1.90, S.D. = 0.64) ปใจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปใจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ปใจจัยเอื้อดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพ และปใจจัยเอื้อดานนโยบาย ซ่ึงปใจจัยทั้ง 3 ดาน สามารถรวมกันพยากรณแพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขไดรอย
ละ 25.7%  (R2 = 0.514, F = 35.110, p<0.01) ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของควรพัฒนาเพิ่มพูนการรับรูความสามารถของแตละบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมปใจจัยเอื้อดานนโยบาย กิจกรรมตางๆ การเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ ไดแก สถานบริการสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย 
อุปกรณแกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน   
 
Abstract  

This purpose of survey study was to investigate the factors influencing health promotion behaviors among 297 village 
health volunteers in Bang Krathum district, Phitsanulok province. Data were randomly selected with systematic random sampling 
and collected data by using questionnaire. Stepwise multiple regression was used to analyze. The results found that the overall 
level of health promoting behavirs of village health volunteer was at medium level ( x = 1.90, S.D. = 0.64). The factors 
significantly influencing health promotion behaviors were self-efficacy, health services access and health supportive activity and 
policy. All of them could predict health promoting behaviors among village health volunteers at approximately 25.7%  (R2 = 
0.514, F = 35.110, p<0.01). Therefore, the result suggested that the person who is relevant to health promoting behaviors should 
increase the perception of self-efficacy in village health volunteers more effectively and promote health supportive activity and 
policy, health services access such as health service center, fitness center and sports equipment in order to encourage people in 
the community engaging in health promoting behaviors.   
 
Key word: Health promoting behaviors; Village health volunteers 
 
บทน า 
 กระแสทางเศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลกที่เปลี่ยนไปมีการพัฒนาใหทันสมัยในทุกๆ ดาน สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป จาก
ขอมูลแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่11 (2555 – 2559) พบวา สถานการณแปใญหาสุขภาพของคนไทยโรคไมติดตอเรื้อรังยังทวีความรุนแรง วิถีชีวิตที่ 
ขาดการควบคุมปใจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมเส่ียงที่สําคัญจากการบริโภค ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครียดไม
สามารถจัดการอารมณแไดเหมาะสม (นิตยา พันธุเวทยแ,นุชรี อาบสุวรรณ, 2552) และขอมูลจากองคแการอนามัยโลก ประเทศไทยในปี2555 ประมาณรอย
ละ 63 ของการเสียชีวิตเกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรัง หากไมปูองกันจะสงผลใหภาระคาใชจายทางดานสุขภาพ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย าง
มหาศาล (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยแ กรมการแพทยแ กระทรวงสาธารณสุข , 2556) สําหรับสถานการณแโรคไมติดตอเรื้อรังในเขต
อําเภอบางกระทุม มีประชากรปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูงในชวงปี 2553 – 2557 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (โรงพยาบาลบางกระทุม, 2557) จากขอมูล
สรุปผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขการคัดกรองสุขภาพปิงปอง 7 สี ในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวามีจํานวนกลุมเสี่ยง และกลุม
ปุวยเพิ่มขึ้น (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางกระทุม, 2557) 
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดตัวชี้วัดตางๆ ในการดูแลสุขภาพ ชุมชนมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น
แรงผลักดันที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) องคแการอนามัย
โลกเป็นองคแกรหลักในการพัฒนาเร่ืองการสงเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถวนหนา (WHO, 1946) ในสวนของประเทศไทยไดมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงเป็นประชาชนที่ผานกระบวนการอบรมที่ผานหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป็นบุคคลที่ มี

                                                           
1 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร E-mail : kachoe_zuza@hotmail.com เบอรแ 84-361-6811 
2 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก E-mail address: sunsanee.mnui@gmail.com 
โทร +66(0)55-968-646  โทรศัพทแมือถือ: +66(0)90-973-8225 
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บทบาทสําคัญ มีสวนโนมนําพฤติกรรมสุขภาพแกประชาชน เป็นแกนนําหลักในการพัฒนาศักยภาพของคนในหมูบาน เป็นแบบอยางดานพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน (วุฒิชัย จริยา และณรงคแศักดิ์หนูสอน, 2549) ซ่ึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขใชเป็นแนวทางในการดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคที่
เกิดจากพฤติกรรม โดยมีการอบรมให อสม.เป็นอสม.เช่ียวชาญ ปี2555 การเป็นอสม.นักจัดการสุขภาพ ปี2556 และการเป็นอสม.นักจัดการสุขภาพตาม
กลุมวัย ปี2557 อยางไรก็ตามการปูองกัน และลดอัตราผูปุวยโรคไมติดตอเรื้อรังยังไมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ 
อสม. อาจมีขอจํากัดในดานของเวลา และภารกิจ จึงควรมีการสนับสนุนให อสม. มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง และเหมาะสมเพื่อเป็นแบบอยางที่ดีใหกับ
ประชาชน จากการศึกษาที่ผานมามีผูศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพหลายทาน พบวา การรับรูความสามารถของตนเอง การเขาถึงแหลง
ทรัพยากร นโยบาย ยังแตกตางในผลการศึกษา (วาสนา วิถี, 2555; นวพรรณ จิณแพทยแ, 2551; สมบูรณแ อินสุพรรณแ, 2551; มนัสศรี ไพบูลยแศิริ, 2545) จึงได
มีการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอสม. อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกขึ้น โดยประยุกตแใช PRECEDE Framework Model 
ของกรีนและคณะ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใหผูบริหารสามารถนําผลการศึกษามาประยุกตแในการวางแผนงานดานการสงเสริมสุขภาพ และ
ออกแบบพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่รวมทํานายพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอําเภอบางกระทุมจังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสํารวจ เก็บขอมูลระหวางตั้งแตธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 การศึกษานี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษยแมหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ 728/58 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตพื้นที่อําเภอบาง
กระทุม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 956 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางกระทุม, 2558)  คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรขนาด
ของตัวแปร 1 ตอ 15 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) คํานวณขนาดตัวอยางได 270 คน จากตัวแปร 18 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ 
สุขภาพ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญงานแตละดาน จํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ ระยะทางหลังคาเรือนรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบั ติงาน รายได 
ตําแหนงอื่นๆ ในชุมชน อาชีพหลัก เขตที่อยูอาศัย การรับรูประโยชนแ การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง นโยบาย การเขาถึงแหลงทรัพยากร 
และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม ทําการสุมตัวอยางแบบอยางเป็นระบบ โดยแบงสัดสวนขนาดตัวอยางจําแนกรายรพ.สต.จํานวน 14 แหง เก็บขอมูล
ตัวอยางทั้งสิ้น 297 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเป็น 5 สวน คือ สวนที่ 1 
คือ ปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพหลัก สุขภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงอื่นๆ ในชุมชน ความเชี่ยวชาญงานแต
ละดาน เขตที่อยูอาศัย จํานวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ ระยะทางหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ สวนที่ 2 คือ ปใจจัย
นํา ไดแก การรับรูประโยชนแ การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถของตนเองของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน 23 ขอ ลักษณะขอ
คําถามเป็นแบบมาตราสวนของลิเคอรแท (Likert scale) 5 ระดับ มีเกณฑแการใหคะแนน คือ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จนถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง (23-115 
คะแนน) สวนที่ 3 คือ ปใจจัยเอื้อ ไดแก นโยบาย และการเขาถึงแหลงทรัพยากร จํานวน 11 ขอ ลักษณะขอคําถามเป็นแบบมาตราสวน 5 ระดับ มีเกณฑแ
การใหคะแนน คือ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จนถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง (11-55 คะแนน) สวนที่ 4 คือ ปใจจัยเสริมดานการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคม จํานวน 9 ขอ ลักษณะขอคําถามเป็นแบบมาตราสวน 5 ระดับ มีเกณฑแการใหคะแนน คือ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จนถึง 5 เห็นดวย
อยางยิ่ง (9-45 คะแนน)  สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานอาหาร ดานการจัดการความเครียด 
ดานการออกกําลังกาย จํานวน 11 ขอ ลักษณะขอคําถามเป็นแบบมาตราสวน 4 ระดับ มีเกณฑแการใหคะแนนคือ 1 ไมปฏิบัติเลย จนถึง 4 ปฏิบัติ
สม่ําเสมอ (11-44 คะแนน) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 สวนผานการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองใชกับกลุม
อาสาสมัครอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  และคํานวณความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha – coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานการรับรูประโยชนแ การรับรูอุปสรรค การรับรู
ความสามารถของตนเอง นโยบาย การเขาถึงแหลงทรัพยากร การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเทากับ .782, .911, .803, 
.897, .870, .939, .722 ตามลําดับ 
 การวิเคราะหแขอมูล สําหรับขอมูลทั่วไปใชสถิติพรรณนา และหาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน โดยใชสถิติสหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson’s correlation) และวิเคราะหแถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Linear Regression) ทําการ
วิเคราะหแดวยโปรแกรม SPSS v.17 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง 

ผลการศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจํานวน 297 คน พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 75.8 มีอายุอยูในชวง 41-51 
ปี คิดเป็นรอยละ 42.8 โดยมีอายุเฉลี่ย 49.31 มีการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 46.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรอยละ 62.0 รองลงมา คือ รับจาง
รอยละ 17.2 โดยสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือนรอยละ 67.7 อสม. สวนใหญไมมีโรคประจําตัวคิดเป็นรอยละ 76.4 และมีตําแหนงอื่นๆ               
ในชุมชนรอยละ 79.5 โดยสวนใหญเขตที่อยูอาศัยไกลโรงพยาบาลรอยละ 66.7 สําหรับระยะเวลาที่เป็น อสม. อยูในชวง 7-13 ปี คิดเป็นรอยละ 38.0   
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สวนใหญไมไดเป็น อสม. เช่ียวชาญถึงรอยละ 57.2 มีจํานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอยูในชวง 10-15 หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 68.4 มีระยะหางของ
หลังคาเรือนที่รับผิดชอบในชวง 99-278 เมตร คิดเป็นรอยละ 42.4  

2. พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  
พบวา ระดับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ อสม. ของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 1.90 (S.D. = 0.64) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับปานกลางทั้งหมด ไดแก พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการจัดการความเครียด  ( x = 2.00, 
S.D. = 0.60) พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานอาหาร ( x = 1.98, S.D. = 0.59) พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย ( x = 1.81, S.D. = 
0.52)  
 3. ป๓จจัยทีส่ํงผลตํอพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบา๎น  

จากการวิเคราะหแปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยใชการวิเคราะหแถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบวา ตัวแปรตัวแรกที่ถูกคัดเลือกเขามาในสมการ คือ ปใจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
(B)=0.277 (p<0.05) ตัวแปรที่ 2 ที่ถูกคัดเลือกเขามาในสมการ คือ ปใจจัยเอื้อดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B)=0.156 (p<0.05) ตัวแปรที่ 3 ที่ถูกคัดเลือกเขามาในสมการ คือ ปใจจัยเอื้อดานนโยบาย กิจกรรมที่เอื้อตอการ
สงเสริมสุขภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B)=0.165 (p<0.05) ซ่ึงปใจจัยทั้ง 3 ดาน สามารถรวมกันพยากรณแปใจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ไดรอยละ 25.7%  (R2 = 0.514, F = 35.110, 
p<0.05) ดังตารางที่ 1 ดังนั้นจึงสามารถสรางสมการปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในรูปคะแนนดิบ
ไดดังนี้  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน = 11.878 + 0.277 (การรับรูความสามารถของตนเอง) + 0.156 (การ
เขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ) + 0.165 (นโยบาย กิจกรรมที่เอื้อตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ)  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ในการอภิปรายผลการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยไดอภิปรายตามวัตถปุระสงคแแตละขอดังนี้ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน 
 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตพื้นที่อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 1.90, S.D. = 0.64) เนื่องจากอําเภอบางกระทุมมีทีมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เขมแข็ง ดําเนินงานทํากิจกรรม
เป็นประจําสม่ําเสมอในทุกๆ ปี เชน ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพในดานการดูแลปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง อบรม อ สม. 
เช่ียวชาญในดานตางๆ ประกวด อสม. ดีเดน ทั้ง 10 สาขา รวมทั้งให อสม. ออกกําลังกายรวมกันทุกวันพุธ หรือวันประชุมประจําเดือนของ อสม. และยัง
เนนภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณแ ในการจัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชนมาอยาง
ตอเนื่อง โดยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Pender (2006 อางใน Kanyapat Chaeye, 2012) ไววาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเป็น
สวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวัน ซ่ึงสงผลตอความสุข ความมีคุณคา และความเป็นอยูของแตละบุคคล และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพรายดาน
พบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดาน อยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีคะแนนมากสุด คือ ดานการจัดการความเครียด   ( x = 2.00, S.D. = 
0.60) โดยมีคะแนนสูงสุดในขอที่วาเมื่อทานมีความเครียดทานจะปรึกษาคนใกลชิด เชน คูสมรส ญาติ พี่นอง และเพื่อนๆ ( x = 2.93, S.D. = 0.911) 
สอดคลองกับการศึกษาของสมบูรณแ อินสุพรรณแ (2551) และวาสนา วิถี (2555)  พบวา การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลใกลชิด ทีมสุขภาพ เป็นปใจจัย
สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ คือ บุคคลใกลชิดไดมีสวนสงเสริมและสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ส ามารถ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ (Orem, 1991 อางในวาสนา วิถี, 2555) ไววาการไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ หรือคําแนะนําในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพจากบุคคลตางๆ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธแกับ
บุคคลอื่นที่กอใหเกิดความผูกพันและการรับรูวาตนเป็นสวนหนึ่งของสังคม มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันและไดรับความชวยเหลือ ในดาน
ตางๆ เชน คําแนะนํา วัตถุสิ่งของ สําหรับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลั งกาย ( x = 
1.81, S.D. = 0.52) โดยขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ ทานออกกําลังกายสัปดาหและ 3 วัน วันละ 15-30 นาที ( x = 2.69, S.D. = 0.857) สอดคลองกับ
การศึกษาของลําพูน ฉวีรักษแ (2550) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของ อสม. พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธแทางลบกับพฤติกรรมดานการออก
กําลังกาย เนื่องจากตองด้ินรนทํางานเลี้ยงชีพ ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกาย  
 2. ป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน    
ในการปฏิบัติเป็นผูนําในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก พบวา ปใจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก ปใจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ปใจจัยดานการเขาถึงแหล ง
ทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ และปใจจัยเอื้อดานนโยบาย และกิจกรรมที่เอื้อตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ดาน สามารถรวมกัน
พยากรณแพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ไดรอยละ 25.7%  (R2 = 0.514,           
F = 35.110, p<0.01)  

สําหรับปใจจัยนําที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ อสม . บางกระทุม ไดแก ปใจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก อสม. มีความมั่นใจวาตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติตนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เลือกกระทําในส่ิงที่ถูกตอง เชน การจัดกิจกรรมเพื่อ
ผอนคลายความเครียด โดยมีทีมสันทนาการในสมาชิกชมรม อสม . คอยใหความบันเทิงในการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในงานอบรมตางๆ การจัด
โครงการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดการแขงขันกีฬาในงานวัน อสม .เป็นประจําทุกปี และการทํากิจกรรมรวมกันทั้งในงานวันสําคัญทางศาสนา 
ระหวางผูนําชุมชน กลุมผูสูงอายุ และ อสม. ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองของ Bandura (1977) โดยมีปใจจัยการรับรู



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 286 
 

ความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เป็นปใจจัยสําคัญที่ทําให อสม . มีความมั่นใจวาตนมี
ความสามารถที่จะเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของ นวพรรณ จิณแพทยแ (2551) พบวา การรับรูความสามารถ
แหงตน มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข และการศึกษาของธวัช วิเชียรประภา และคณะ ไดศึกษาไดศึกษาปใจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี พบวา การรับรูความสามารถแหงตนสามารถทํานายพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ 

ปใจจัยเอื้อ ไดแก ปใจจัยดานการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ และปใจจัยเอื้อดานนโยบาย ซ่ึงในเขตอําเภอบางกระทุม
จะมีหนวยงานตางๆ เชน อบต. เทศบาล หรือนักการเมือง คอยสนับสนุนอุปกรณแ สถานที่สําหรับออกกําลังกาย การมีชมรมนําเตนอารบิก ชมรมปใ่น
จักรยาน ชวยเอื้ออํานวยใหในการจะทํากิจกรรมตางๆ อสม. คอยใหความรูในเร่ืองการรับประทานอาหาร โมเดลสาธิตอาหารหลัก 5 หมู โดยสอดคลองกับ
การศึกษาของมนัสศรี ไพบูลยแศิริ (2545) พบวา การมีแหลงบริการสุขภาพ และการมีนโยบายสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเมือง จังหวัดปทุมธานี สอดคลองกับการศึกษาของสมบูรณแ อินสุพรรณแ (2551) พบวา การมีสถานที่ อุปกณแ 
มีบริการในเร่ืองบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย จัดการความเครียด มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บาน 
ในอําเภออัมพวา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวาสนา วิถี (2555) ไดศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัด
อุบลราชธานี พบวา นโยบายการออกกาํลังกาย สงเสริมการบริโภคที่ถูกหลัก และการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธแ
กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สําหรับการเขาถึงแหลงทรัพยากรในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ อธิบายไดวาสิ่งตางๆ หรือสิ่งแวดลอมเป็นปใจจัยที่เอื้อให
เกิดการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ (Green & Kreuter, 2005) เมื่อมีทรัพยากรอยางเพียงพอในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพจึงมีสวนสนับสนุนใหเกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี เชน การมีสถานบริการสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย และอุปกรณแกีฬา โดยสอดคลองกับการศึกษาของนาฎอนงคแ ฉลวยศรี และ
คณะ พบวา ปใจจัยเอื้อดานสถานที่เวลามีความสัมพันธแกับพฤติกรรมออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนโพนเขวา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึ ง
สอดคลองกับการศึกษาของลําพูน ฉวีรักษแ (2550) พบวา อุปกรณแการออกกําลังกาย เป็นปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน สามารถอธิบายไดวาปใจจัยที่สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ มีแบบจําลองที่พบวา PRECEDE-PROCEED Model (Green & Kreuter, 
2005) พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลจากหลายปใจจัย ไมควรนําปใจจัยเดียวมาพิจารณา สําหรับปใจจัยการรับรูสนับสนุนวาความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองมีความสําคัญตอการสรางแรงจูงใจ อดทนตอความยากลําบาก หรือการตัดสินใจที่จะใชชีวิตอยางไร (Pajares, 2002) รวมทั้งการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม ซ่ึงถาบุคคลมีความเชื่อ มีความมั่นใจวาตนสามารถเลือกกระทําพฤติกรรมที่สงผลดีตอสุขภาพ  
 
ข๎อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ๎
 1. เสนอผลการวิจัยนี้ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงคณะผูบริหารที่ดูแลงานภาคประชาชนของอําเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคสาธารณสุข
ประจําหมูบานในการเป็นผูนําดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพแกประชาชน ใหสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการรับ
รับรูความสามารถของตนโดยพัฒนามาจากแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของอาสาสมัครสาธารณสุข เชน การฝึกพัฒนาทักษะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมใหสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งมีการกระตุนเตือนสนับสนุนใหความชวยเหลือ เพื่อสรางความมั่นใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 2. บุคลากรทีมสุขภาพ ใหความสําคัญในเรื่องการจัดหาแหลงสนับสนุนสถานบริการสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกายในชุมชน และอุปกรณแออก
กําลังกายชนิดตางๆ เพื่อสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ประชาชนในชุมชนมีสถานที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นศูนยแกลางในการเชิญชวนใหหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ เชน องคแการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน เขามามีสวนรวมในการ
การพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชุนตอไป 
 3. บุคลากรทีมสุขภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายในการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข วางแผนเพื่อพัฒนาสุขภาพ ให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพ เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขใกลชิดประชาชนสามารถเป็นแบบอยาง
พฤติกรรรมสุขภาพที่เหมาะสมแกประชาชนได เชน ชมรมปใ่นจักรยาน ชมรมเตนแอโรบิค ชมรมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และกิจกรรมตามนโยบายของทาน
นายกรัฐมนตรีคือการใหอาสาสมัครสาธารณสุขออกกําลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสงเสริมกระตุนเตือนใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีแบบอยางพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพที่ดีตลอดไป 
 
ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
 1. ผลการศึกษานี้นําไปออกแบบพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และใชเป็นแนวทางในการวางแผนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในดาน
การรับรูความสามารถของตนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ 
 2. ควรมีการศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตางพื้นที่ เพิ่มปใจจัยความเชี่ยวชาญ
งาน เขตที่อยูอาศัย ระยะหางของหลังคาเรือนรับผิดชอบ จํานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ เนื่องจากในแตละพื้นที่อสม.แตละคนรับผิดชอบปใจจัยตางๆ 
เหลานี้แตกตางกัน 
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ตารางที่ 1  คําสัมประสิทธิ์ของตัวท านายในรูปของคะแนนดิบ B คําคงที่ a คําสัมประสิทธิ์ของตัวท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน Beta คํา  t ในการ
ทดสอบสัมประสิทธิ์ของตัวท านาย คําสัมประสิทธิ์การท านาย R2 คําทดสอบ F ของตัวท านาย 
 

ตัวแปรพยากรณ๑ B Beta,     R2 
(Constant) 11.878  7.586  
การรับรูความสามารถของตนเอง (X11)  .277 .336 6.069 .452 
การเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(X13) .156 .159 2.591 .500 
นโยบาย กิจกรรมที่เอื้อตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (X12) 
 

.165 
 

.149 
       

2.396 
       

.514 
       

Constant (a) = 11.878,  R square = .264  Adjusted R2= .257,  F = 35.110**                                      
* p < .05,   **p < .01 
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ระบาดวิทยาของเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
Epidemiology of children with cerebral palsy in special school,Northern and Northeastern of Thailand 

 
อรวรรณ กีรติสิโรจน๑1, นวลลออ ธวินชัย2, มนธนา บุญตระกูลพูนทวี3, และ วัณทนา ศิริธราธิวัตร4 

Orawan Keeratisiroj1, Nuanlaor Thawinchai2, Montana Buntragulpoontawee3, and Wantana Siritaratiwat4 
 
บทคัดยํอ  
 ทั่วโลกใหความสนใจเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือขายสํารวจการเกิดเด็กสมองพิการและระบบทะเบียนเพื่อติดตามแนวโนมการเกิดสมองพิการ แต
ประเทศไทยมีการศึกษาทางดานระบาดวิทยาของเด็กสมองพิการจํานวนไมมาก มีเพียงการรายงานภายในโรงพยาบาลเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีระบบ
ทะเบียนสมองพิการ (Cerebral Palsy Register) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระบาดวิทยาเกี่ยวกับเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ของ
ประเทศไทยในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียนเด็กสมองพิการอายุ 2-18 ปี ที่เขารับบริการในชวง 
พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2556 ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 5 แหง และรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณแผูปกครองที่โรงเรียน สัมภาษณแทางโทรศัพทแ 
หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณียแ ผลการศึกษาพบวาเด็กสมองพิการ จํานวน 253 คน สวนใหญเป็นเด็กสมองพิการชนิดกลามเนื้อหดเกร็ง โดยจําแนก
เป็น เกร็งขามากกวาแขน (รอยละ 30.4) เกร็งทั้งตัว (รอยละ 24.5) และเกร็งครึ่งซีก (รอยละ 20.5) สําหรับเด็กสมองพิการชนิดอื่นๆ พบเพียงเล็กนอย 
การแบงระดับความรุนแรงตามระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว (GMFCS) พบวา เด็กสมองพิการอยูในกลุมเดินไมไดมากที่สุด (รอยละ 45.4) 
รองลงมาคือ เดินไดเองโดยอิสระ (รอยละ 35.6) และ เดินโดยใชเครื่องชวยเดิน (รอยละ 19.0) ปใญหาอื่นๆ ที่พบรวม ไดแก อาการชัก (รอยละ 42.6) 
ปใญหาการพูด (รอยละ 26.9) ปใญหาการกิน (รอยละ 23.3) ความบกพรองทางดานสติปใญญา (รอยละ 17.0) ไมสามารถควบคุมการใชมือได (รอยละ 9.1) 
บกพรองทางการมองเห็น (รอยละ 6.7) และบกพรองทางการไดยิน (รอยละ 3.9) ตามลําดับ ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบทะเบียนสมองพิการในประเทศ
ไทยเพื่อเฝูาระวังการเกิดสมองพิการในเด็กไทยและขอมูลจะเป็นประโยชนแในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กสมองพิการตอไป 
 
ค าส าคัญ : เด็กสมองพิการ ระบาดวิทยา ระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 
Abstract  
Worldwide attention to the issue of establishing a network of cerebral palsy surveys and registers to monitor trends in CP rate. 
However, Thailand has a few epidemiological studies of children with cerebral palsy. There are only a few cases reported in 
hospitals because Thailand has no cerebral palsy register. This research aim to study epidemiology of children with cerebral palsy 
in special schools of Northern and Northeastern of Thailand. The retrospective data was used from medical record of cerebral 
palsy aged 2 to 18 years during 2008 to 2013 of 5 special schools. And gather additional information by interviewing parents at 
the school, phone interviews, or mailing questionnaires. The results showed that 253 children with cerebral palsy were classified 
as spastic diplegia (30.4%), spastic quadriplegia (24.5%) and spastic hemiplegia (20.5%) more than other types which found only a 
little. The Gross Motor Function Classification System (GMFCS) was the most common in non-ambulation group (45.4%), followed 
by independent ambulation group (35.6%) and assisted ambulation group (19.0%). Other common problems were seizures 
(42.6%), speech problems (26.9%), eating problems (23.3%), intellectual disability (17.0%), uncontrolled hand (9.1%), visual 
impairment (6.7%), and hearing impairment (3.9%) respectively. Therefore, the cerebral palsy registry in Thailand should be 
developed to monitor the occurrence of cerebral palsy in Thai children and the information would be useful in developing the 
pediatric cerebral palsy system. 
 
Keywords : Children with Cerebral Palsy, Epidemiology, GMFCS, Special School 
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บทน า 
 สมองพิการ (Cerebral palsy) เป็นกลุมอาการความผิดปกติของการเคลื่อนไหวและการทรงทาของรางกาย โดยเกิดจากความผิดปกติของ
สมองในชวงที่ยังมีการพัฒนาในระยะแรกของชีวิต ซ่ึงพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับสมองนี้ไมเลวรายลงเมื่อเวลาผานไป อาการที่เกิดขึ้นคือ อาการหดเกร็ง
กลามเนื้อ การเคลื่อนไหวและการทรงทาผิดปกติ กลามเนื้อออนแรง นอกจากนี้เด็กอาจจะมีความผิดปกติในการทํางานของสมองดานอื่นๆ รวมดวย เชน มี
ความบกพรองทางการมองเห็น การไดยิน การรับรู การเรียนรู ทางสติปใญญา หรือโรคลมชัก เป็นตน  รวมถึงมีความผิดปกติทางระบบโครงรางและ
กลามเนื้อ หรือระบบอื่นๆ ปใญหาทางดานพฤติกรรม และสังคมตามมา เนื่องจากเป็นชวงที่เด็กกําลังมีการเจริญเติบโต สมองพิการเป็นความผิ ดปกติ
ทางดานรางกายที่พบบอยในเด็กและวัยรุน สําหรับกลุมประเทศพัฒนาในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมา วิวัฒนาการทางการแพทยแเจริญขึ้นมากทําใหทารกเกิด
ใหมมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น แมในเด็กที่มีความบกพรองรุนแรง ในทางตรงกันขามความชุกของเด็กสมองพิการไมลดลง ยังคงที่ประมาณ 2-3 ตอ 1,000 
เด็กเกิดมีชีพ (Cans et al., 2008; Krägeloh-Mann & Cans, 2009) แตเมื่อไมนานมานี้ทะเบียนเด็กสมองพิการแสดงขอมูลลาสุดวาความชุกโดยรวมของ
เด็กสมองพิการเริ่มลดลงทั้งในกลุมประเทศยุโรป (Sellier et al., 2016) และออสเตรเลีย (Reid et al., 2016) สําหรับประเทศไทยยังไมมีทะเบียน
รายงานความชุกของเด็กสมองพิการ มีเพียงฐานขอมูลของโรงพยาบาลที่แสดงขอมูลผูปุวยสมองพิการที่มารับการรักษา ซ่ึงมีการนํามารายงานขอมูลทาง
ระบาดวิทยาเกี่ยวกับเด็กสมองพิการ (พรชัย งามธนวัฒนแ และศรีนวล ชวศิริ, 2559; รัตนา รัตนาธาร และคณะ, 2542; สุรางคนา อินทรแสุข, 2559) และ
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในปี พ.ศ.2554 พบวาประเทศไทยมีผูปุวยโรคสมองพิการ จํานวน 29,841 คน ซ่ึงพบมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (12,019 คน) รองลงมาคือภาคเหนือ (8,944 คน)  
 เด็กสมองพิการมีความผิดปกติและความรุนแรงของอาการแตกตางกัน ซ่ึงสามารถจําแนกไดหลายลักษณะ เชน จําแนกตามความตึงตัวของ
กลามเนื้อ (SCPE working group, 2000) จําแนกตามสวนของรางกายที่ไดรับผลกระทบ (Rosenbaum et al., 2007) จําแนกตามความสามารถในการ
ทําหนาที่ของรางกาย โดยองคแการอนามัยโลก (WHO) ไดพัฒนาบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ  (International 
Classification of Functioning Disability and Health; ICF) (World Health Organization, 2001) สําหรับเด็กสมองพิการมีการจําแนกระดับ
ความสามารถในการเคลื่อนไหวดวย Gross Motor Function Classification System (GMFCS) ตอมามีการเพิ่มการประเมินวัยรุนอายุ 12-18 ปี 
เรียกวา GMFCS-E&R และมีการแปลเป็นภาษาไทยโดย วัณทนา ศิริธราธิวัตร (Siritaratiwat & Thomas, 2007) ซ่ึงจําแนกความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการเป็น 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1 เดินไดโดยไมมีขอจํากัด ระดับ 2 เดินไดโดยมีขอจํากัด ระดับ 3 เดินไดโดย ใชอุปกรณแในการ
เคลื่อนที่ที่ใชมือจับ ระดับ 4 เคลื่อนที่เองโดยมีขอจํากัด (อาจใชการเคลื่อนที่โดยอาศัยอุปกรณแเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟูา) และระดับ 5 เคลื่อนยายโดยผูอื่นใน
รถเข็นนั่งที่ใชมือเข็น 

จากการที่ประเทศไทยยังไมมีทะเบียนติดตามการเกิดสมองพิการ การทราบขอมูลทางดานระบาดวิทยาของเด็กสมองพิการมีความสําคัญในการ
นํามาวางแผนการรักษาฟื้นฟู การศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กสมองพิการ และการจัดการระบบตางๆ สําหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย 
ดังนั้นการทราบขอมูลทางระบาดวิทยาของเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงใหบริการทั้งทางดานการแพทยแ การศึกษา สังคม และอาชีพแก
เด็กสมองพิการจะเป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการดูแลเด็กสมองพิการในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบเก็บขอมูลยอนหลัง จากเด็กสมองพิการทั้งหมดตามเกณฑแการคัดเขา คือ 1) ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแวาเป็น
เด็กสมองพิการกอนอายุ 2 ปี 2) มีรายชื่ออยูในเวชระเบียน ในชวง พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2556 3) มีอายุ 2-18 ปี นับถึงวันที่รวบรวมขอมูล และเกณฑแการ
คัดออก คือ 1) มีรายชื่อซํ้าระหวางสถานที่เก็บขอมูล ใชวิธีการเก็บเพียงรายชื่อเดียวจากทะเบียนที่สมบูรณแมากที่สุด 2) ไมสามารถติดตอไดทางโทรศัพทแ
หรือที่อยูตามที่ใหไว 3) เสียชีวิต 4) ไมยินยอมเขารวมการวิจัย ดังนั้นจะไดตัวอยางเป็นเด็กสมองพิการจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 5 แหงในเขตภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงไดรับการคัดเลือกแบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม โรงเรียนศรีสังวาลขอนแกน ศูนยแการศึกษาพิเศษเขต 7 
(พิษณุโลก) ศูนยแการศึกษาพิเศษเขต 8 (เชียงใหม) และศูนยแการศึกษาพิเศษเขต 9 (ขอนแกน) โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขที่ 188/2013 

เก็บรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียน เพื่อรวบรวมขอมูลทางระบาดวิทยา ไดแก เพศ อายุ ผูดูแล น้ําหนัก ความสูง ชนิดสมองพิการ ประวัติการ
ตั้งครรภแ ไดแก อายุครรภแ น้ําหนักแรกคลอด ประวัติชัก ตัวเหลือง ประวัติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ไดแก ทักษะการใชกลามเนื้อมัดใหญ 
การใชกลามเนื้อมัดเล็ก การกิน การพูด ความบกพรองทางดานตางๆ ไดแก ทางสติปใญญา การไดยิน การมองเห็น ประวัติการรักษา การใชกายอุปกรณแแส
ริม และสัมภาษณแผูปกครองเพิ่มเติม ณ สถานที่เก็บขอมูล ทางโทรศัพทแ หรือการสงจดหมาย เพื่อยืนยันขอมูลดังกลาว และเพื่อประเมินความสามารถใน
การเคลื่อนไหวในปใจจุบันโดยใช GMFCS-E&R ซ่ึงไดรับอนุญาตใหแปลเป็นภาษาไทย โดย วัณทนา ศิริธราธิวัตร (Siritaratiwat & Thomas, 2007) 
วิเคราะหแขอมูลโดยใช STATA statistical software, Release 11.0 (Stata Corporation, College Station, TX, USA) เพื่อพรรณนาขอมูลทางระบาดวิทยาที่
เกี่ยวของกับเด็กสมองพิการ ดวยคาความถี่และรอยละ 
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ผลการวิจัย 
 เด็กสมองพิการจํานวน 253 คน เป็นผูที่เคยเขารับบริการของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม จํานวน 100 คน โรงเรียนศรีสังวาลขอนแกน จํานวน 
79 คน ศูนยแการศึกษาพิเศษเขต 7 (พิษณุโลก) จํานวน 24 คน ศูนยแการศึกษาพิเศษเขต 8 (เชียงใหม) จํานวน 19 คน และศูนยแการศึกษาพิเศษเขต  9 
(ขอนแกน) จํานวน 31 คน เป็นผูชายมากกวาผูหญิงเล็กนอย (รอยละ 58.5 และรอยละ 41.5) ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.7) อยูในชวงอายุ 12 ถึง 18 
ปี (ณ วันที่รวบรวมขอมูล) สวนใหญพบเด็กสมองพิการชนิดกลามเนื้อหดเกร็งมากที่สุด โดยจําแนกเป็น เกร็งขามากกวาแขน (Spastic diplegia) พบรอย
ละ 30.4 เกร็งทั้งตัว (Spastic quadriplegia พบรอยละ 24.5 และเกร็งครึ่งซีก (Spastic hemiplegia) พบรอยละ 20.5 สําหรับเด็กสมองพิการชนิดอื่นๆ 
ไดแก เคลื่อนไหวไมมีแบบแผน (Dyskinesia) เคลื่อนไหวสะเปะสะปะ (Ataxia) ความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา (Hypotonia) และแบบผสม (Mixed) พบ
เพียงเล็กนอย (ตารางที่ 1) การแบงระดับความรุนแรงตามระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว (GMFCS) พบวา เด็กสมองพิการอยูในกลุมเดินไมไดมาก
ที่สุด (ระดับ 4-5 รอยละ 45.4) รองลงมาคือ เดินไดเอง (ระดับ 1-2 รอยละ 35.6) และ เดินโดยใชเครื่องชวยเดิน (ระดับ 3 รอยละ 19.0) โดยเมื่อจําแนก
ระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวตามชนิดเด็กสมองพิการ พบวา เด็กสมองพิการชนิด spastic diplegia จํานวน 77 คน มี GMFCS ระดับ 4 มากที่สุด 
(32 คน) รองลงมาคือระดับ 3 (23 คน) และระดับ 2 (16 คน) ตามลําดับ เด็กสมองพิการชนิด spastic hemiplegia จํานวน 52 คน มี GMFCS ระดับ 1 
มากที่สุด (25 คน) รองลงมาคือระดับ 2 (15 คน) และระดับ 3 (7 คน) ตามลําดับ เด็กสมองพิการชนิด spastic quadriplegia จํานวน 62 คน มี GMFCS 
ระดับ 5 มากที่สุด (29 คน) รองลงมาคือระดับ 4 (25 คน) และระดับ 3 (6 คน) ตามลําดับ สําหรับเด็กกลุมอื่นๆ ไดแก dyskinesia จํานวน 26 คน พบ 
GMFCS อยูระหวาง ระดับ 1 ถึงระดับ 4 ใกลเคียงกัน แตไมพบระดับ 5 เด็กสมองพิการกลุม ataxia จํานวน 5 คน พบ GMFCS อยูระดับ 2 จํานวน 2 คน 
และระดับ 3 จํานวน 3 คน เด็กสมองพิการชนิด hypotonia พบ GMFCS ระดับ 4 จํานวน 3 คน และระดับ 5 จํานวน 1 คน และสุดทายเด็กชนิดผสม 
จํานวน 9 คน พบ GMFCS อยูระหวางระดับ 2 ถึง ระดับ 5 จํานวนใกลเคียงกัน (ภาพที่ 1) 

ปใญหาอื่นๆ ที่พบรวม ไดแก อาการชัก (รอยละ 42.6) มากที่สุด รองลงมาคือ ปใญหาการพูด (รอยละ 26.9) ปใญหาการกิน (รอยละ 23.3) 
ความบกพรองทางดานสติปใญญา (รอยละ 17.0) ไมสามารถควบคุมการใชมือได (รอยละ 9.1) บกพรองทางการมองเห็น (รอยละ 6.7) และบกพรอง
ทางการไดยิน (รอยละ 3.9) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 การศึกษานี้นับเป็นคร้ังแรกที่มีการรวบรวมขอมูลทางดานระบาดวิทยาเกี่ยวกับเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงพบวา เด็กสมอง
พิการที่เขามารับบริการทั้งรูปแบบอยูประจําและไปกลับในชวงปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2556  ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือรางกาย 5 แหง ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 253 คน ซ่ึงมีอายุปใจจุบันอยูระหวาง 2-18 ปี โดย
จําแนกตามความตึงตัวของกลามเนื้อและสวนของรางกายที่ไดรับผลกระทบ พบวา มีเด็กสมองพิการชนิดกลามเนื้อหดเกร็งมากที่สุด โดยเป็นชนิด spastic 
diplegia (รอยละ 30.4) spastic quadriplegia (รอยละ 24.5) และ spastic hemiplegia (รอยละ 20.5) ซ่ึงดวยพยาธิสภาพของการเกิดสมองพิการ 
เซลลแสมองจะไดรับผลกระทบดวยขนาดความรุนแรงและตําแหนงที่แตกตางกัน ดังนั้นเด็กสมองพิการแตละคนจึงมีลักษณะอาการ ความรุนแรง และการ
กระจายความผิดปกติที่สวนตางๆ ของรางกายแตกตางกัน (พรรณี ปึงสุวรรณ, 2556) ซ่ึงโดยทั่วไปจะพบเด็กสมองพิการที่มีกลามเนื้อหดเกร็งมากที่สุด 
ประมาณรอยละ 70-80 (Nadire & Selim, 2008) เชนเดียวกับการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย (พรชัย งามธนวัฒนแ และศรีนวล ชวศิริ, 2559; รัตนา 
รัตนาธาร และคณะ, 2542; สุรางคนา อินทรแสุข, 2559) โดย spastic diplegia เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในปใจจุบันนี้ ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทยแ ทําใหอัตรารอดชีวิตของเด็กคลอดกอนกําหนดในปใจจุบันเพิ่มขึ้น และทารกที่คลอดกอนกําหนดนีม้ี
ความสัมพันธแกับการเกิดเด็กสมองพิการชนิด spastic diplegia (พรชัย งามธนวัฒนแ และศรีนวล ชวศิริ, 2559) รองลงมาจะพบเด็กสมองพิการชนิด 
dyskinesia ประมาณรอยละ 10-15 (Nadire & Selim, 2008) สําหรับการศึกษานี้พบเด็กสมองพิการชนิดนี้รอยละ 10.3 และเด็กสมองพิการชนิด ataxia 
พบไดประมาณรอยละ 3-5 (Nadire & Selim, 2008) ซ่ึงการศึกษานี้พบเด็กสมองพิการชนิดนี้รอยละ 2.0 สวนเด็กสมองพิการชนิดอื่นๆ คือ hypotonia 
พบไดนอย เพราะเมื่อโตขึ้นเด็กจะพัฒนาไปเป็นชนิดอื่น เชน พัฒนาเป็นแบบที่มีกลามเนื้อหดเกร็ง ซ่ึงการศึกษานี้พบ hypotonia เพียงรอยละ 1.6 
นอกจากนี้เด็กสมองพิการอาจมีลักษณะผสม ซึ่งการผสมระหวางอาการหดเกร็งของกลามเน้ือและการเคลื่อนไหวไมมีแบบแผน (Spastic-Dyskinesia) พบ
ไดมากที่สุดในกลุมแบบผสมนี้ (พรรณี ปึงสุวรรณ, 2556) 
 เมื่อจําแนกเด็กสมองพิการตามระดับความสามารถดานการเคลื่อนไหว โดยใช GMFCS-E&R พบวา เด็กสมองพิการเป็นกลุมที่เดินไมไดมาก
ที่สุด (ระดับ 4-5 รอยละ 45.4) รองลงมาคือ เดินไดเองโดยอิสระ (ระดับ 1-2 รอยละ 35.6) และเดินโดยใชเครื่องชวยเดิน (ระดับ 3 รอยละ 19.0) ซ่ึง
แตกตางกับรายงานจากหลายประเทศในยุโรป โดย The Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) ซ่ึงเป็นหนวยงานทางดานสมองพิการใน
ยุโรปแสดงขอมูลของเด็กสมองพิการอายุต่ํากวา 5 ขวบ คือ สวนใหญรอยละ 54.0 เป็นกลุมที่เดินไดเองโดยอิสระ รอยละ 30.0 ไมสามารถเดินได และรอย
ละ 16 เดินโดยใชเครื่องชวยเดิน (Beckung et al., 2008) ซ่ึงคลายคลึงกับผลการศึกษากอนหนานี้ที่รายงานวาเด็กสมองพิการจํานวนมากกวาครึ่งสามารถ
เดินไดโดยไมตองใชอุปกรณแอํานวยความสะดวก (Himmelmann et al., 2006; Shevell et al., 2009) จากขอมูลของเด็กสมองพิการในประเทศไทยจะ
เห็นไดวาแตกตางจากประเทศทางยุโรป แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีภาระความพิการจากเด็กสมองพิการที่เดินไมไดจํานวนมาก อยางไรก็ตามการศึกษานี้
ดําเนินการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อาจเป็นไปไดวาเด็กไทยสมองพิการสวนใหญที่สามารถเดินไดอยางอิสระ
ไมไดเขาเรียนหรือเขารับการรักษาในสถานที่เหลานี้จึงไมมีรายชื่ออยูในทะเบียน ซ่ึงประเทศไทยยังไมมีระบบทะเบียนในการติดตามเด็กกลุมนี้ 
 การจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวตามชนิดเด็กสมองพิการ พบวาเด็กสมองพิการกลุมที่มีการพยากรณแการเดินดี ไดแก spastic 
hemiplegia, ataxia, spastic diplegia และ dyskinesia เด็กสมองพิการกลุมที่มีการพยากรณแการเดินไมดี ไดแก mixed, hypotonia และ spastic 
quadriplegia ซ่ึงเด็กสมองพิการชนิด spastic hemiplegia และ ataxia มักจะเดินไดภายในอายุ 2 ปี เชนเดียวกับเด็ก spastic diplegia มักจะเดินได
เมื่ออายุประมาณ 3 ปี  แตอาจจะตองใชไมเทาชวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการมีโรคอื่นๆ รวมดวย สวนเด็ก spastic quadriplegia มีโอกาสเดินไดนอยมาก สวน
ใหญเด็กกลุมนี้ตองการการดูแลตลอดชีวิต และเคลื่อนที่โดยใชรถเข็น (Liptak & Accardo, 2004) ซ่ึงจากงานวิจัยครั้งนี้จะเห็นไดวาในโรงเรียนการศึกษา
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พิเศษของประเทศไทยมีเด็กสมองพิการกลุมนี้อยูถึงประมาณรอยละ 25 ซ่ึงนับเป็นภาระทางสุขภาพที่หลายฝุายจะตองมีสวนรวมในการดูแล ไมปลอยให
ตกเป็นภาระของครอบครัวแตเพียงอยางเดียว 

นอกจากนี้เด็กสมองพิการยังมีโรครวมอื่นๆ ไดแก อาการชัก (รอยละ 42.6) ซ่ึงสามารถพบไดรอยละ 40-45 ของเด็กสมองพิการจะมีอาการชัก
รวมดวย โดยเฉพาะเด็กสมองพิการชนิด spastic hemiplegia และ spastic quadriplegia (ไพรัช ประสงคแจีน, 2553) ซ่ึงการศึกษานี้พบวาอาการชักเกิด
ขึ้นกับเด็กทั้ง 2 กลุมจํานวนมากกวาเด็กกลุมอื่น ปใญหาการไดยิน การพูด และการใชภาษาเป็นปใญหาที่พบรวมไดบอยในเด็กสมองพิการ ซ่ึงการศึกษานี้
พบวาเด็กมีปใญหาการพูด (รอยละ 26.9) ปใญหาการไดยิน (รอยละ 3.9) สวนปใญหาความบกพรองทางดานสติปใญญาการศึกษานี้พบรอยละ 17.0 ซ่ึงสวน
ใหญเกิดขึ้นในเด็ก spastic quadriplegia ปใญหาในเรื่องของการดูด การกลืน ทําใหเด็กสมองพิการสวนใหญไดรับสารอาหารไมเต็มที่จึงมีปใญหาเรื่องการ
เจริญเติบโตตามมา ซ่ึงการศึกษานี้พบวาเด็กมีปใญหาการกิน รอยละ 23.3 นอกจากนี้เด็กสมองพิการยังมีปใญหากลามควบคุมกลามเนื้อมัดเล็ กทําใหไม
สามารถควบคุมการใชมือได ซ่ึงการศึกษานี้พบเด็กที่มีปใญหาดังกลาว รอยละ 9.1 และปใญหาความบกพรองทางการมองเห็นซ่ึงพบรอยละ 6.7 ทําใหเด็ก
กลุมที่มีปใญหานี้ขาดโอกาสในการเรียนรูส่ิงรอบตัวและเป็นอุปสรรคตอการเดินของเด็ก 
 กลาวโดยสรุป การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงขอมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับเด็กสมองพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงบงชี้วาประเทศไทยยังมีภาระความพิการจากเด็กสมองพิการที่เดินไมได และจําเป็นจะตองไดรับความชวยเหลือ
อยางมากจากครอบครัว อยูเป็นจํานวนมากคือประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กสมองพิการทั้งหมด (รอยละ 45.4) อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวยังไมรวมเด็กสมอง
พิการที่ไมมีรายชื่ออยูในทะเบียนของโรงเรียนดังกลาว ซ่ึงคาดวานาจะเป็นเด็กที่มีการพยากรณแโรคดีและสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติ ได ดังนั้นการมี
ทะเบียนเด็กสมองพิการในประเทศไทยจะทําใหทราบขอมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับเด็กสมองพิการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาพประกอบและตาราง 
ตารางที่ 1 ข๎อมูลทัว่ไปของเด็กสมองพิการ จ านวน 253 คน 

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน (ร๎อยละ) 
เพศ  
 ชาย 148 (58.5) 
 หญิง 105 (41.5) 
กลุมอาย ุ  
 2 ถึง นอยกวา 4 ป ี 11 (4.4) 
 4 ถึง นอยกวา 6 ป ี 16 (6.3) 
 6 ถึง นอยกวา 12 ป ี 90 (35.6) 
 12 ถึง 18 ปี 136 (53.7) 
ชนิดของสมองพิการ  
 เกร็งขามากกวาแขน (Spastic Diplegia) 77 (30.4) 
 เกร็งครึ่งซีก (Spastic Hemiplegia) 52 (20.5) 
 เกร็งทั้งตัว (Spastic Quadriplegia) 62 (24.5) 
 เคลื่อนไหวไมมีแบบแผน (Dyskinesia) 26 (10.3) 
 เคลื่อนไหวสะเปะสะปะ (Ataxia) 5 (2.0) 
 ความตึงตัวกลามเนื้อต่ํา (Hypotonia) 4 (1.6) 
 ผสม (Mixed) 9 (3.6) 
 ไมไดระบุ 18 (7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว (GMFCS) จ าแนกตามชนิดของเด็กสมองพิการ 
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ผลของการฝึกแบบเชิงซ๎อนที่มีตอํความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร 
THE EFFECT OF THE COMPLEX TRAINING ON THE RUNNING SPEED OF 50 METER 

 
นนทนันต๑  เผําภูรี1 รองศาสตราจารย๑ ดร.ไพบูลย๑  ศรีชัยสวัสดิ์2 

Nonthanan  Phaophuri and Asso. Prof. Dr.Piboon Srichaisawat.  
 

บทคัดยํอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อทราบผลและเปรียบเทียบผลการฝึกแบบเชิงซอนที่มีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร กลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทําวิจัยในครั้งนี้ เป็นนิสิตชายวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 30 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน นํานิสิตมาทดสอบความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร คนละ 2 เที่ยว และบันทึกผลการทดสอบความเร็ว(วินาที) แบงกลุมตัวอยางออกเป็น 2 กลุมๆละ 
15 คน โดยใชวิธีการเรียงลําดับแบบเกงสลับออนหลังจากนั้นใหทั้ง 2 กลุม จับฉลากเพื่อจัดเป็น กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  เพื่อทําการฝึก ใช
ระยะเวลาในการฝึก 8 สัปดาหแๆละ 3 วัน โดยทําการทดสอบความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรระหวางกอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึก
สัปดาหแที่ 8 นําผลที่ไดมาวิเคราะหแหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทีและวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้าและทดสอบ ความ
แตกตางเป็นรายคูดวยวิธีของบอนเฟอรแโรนี  ผลการวิจัยพบวา  
  1. กลุมทดลองที่ 1มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ําหนักและสวนสูง เทากับ 21.27 0.46 , 65.60 10.69, 172.33 6.37 
ตามลําดับ กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ําหนักและสวนสูง เทา กับ 21.53 0.99, 71.93 16.74, 175.20 5.57 
ตามลําดับ 
  2. กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และ
หลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 เทากับ7.84 0.86, 7.81 0.90, 7.57 0.92 ตามลําดับ และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วใน
การวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 เทากับ 7.82 0.87 , 7.76 0.87, 7.52 0.88 ตามลําดับ จาก
ตาราง 4 แสดงวา กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 ในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการ
วิ่งระยะทาง 50 เมตรไมแตกตางกัน 
  3. กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 ไมแตกตางกัน แตกอน
การฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กับหลังการฝึกสัปดาหแที่  8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05  
  4. กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กอนการฝึกกับหลังการ
ฝึกสัปดาหแที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 
 
ค าส าคัญ : การฝึกแบบเชิงซอน, ความเร็ว, วิ่ง 
 
Abstract 
  This This study was intended to find the effects of the effect of the complex training on the running speed of 50 meter. 
The subjects used in this research. A male student majoring in physical education Ubon Ratchathani Rajabhat University, 30 
people.  The subjects selected by multi-stage sampling. Students were tested on the speed of 50 meters and recorded speed 
test results (second). The samples were divided into 2 groups of 15 students. Label to be classified. Then use the splendid sorting 
method, then the two groups to draw a label to be. Experiment 1 and Experiment 2, by the regular training program for 8 weeks, 
3 days a week by testing the speed of 50 meters during pre-test, post-test week 4 and post-test week 8 After the data were 
statistically treated for mean, standard deviation, t – test and Repeated Measure of Variance with Pairing Comparison by 
Bonferroni’s Method, it was found as follows:   
  1. Experimental group 1 had the mean and standard deviation of age, weight and height were 21.27 0.46, 65.60 10.69, 
172.33 6.37 respectively. Experimental group 2 had mean and standard deviation of age, weight and height were 21.53 0.99, 71.93 
16.74, 175.20 5.57 respectively. 
  2. Experimental group 1 had mean and standard deviation of 50 meters running speed pre-test, post-test week 4 and 
post-test week 8 was 7.84 0.86, 7.81 0.90, 7.57 0.92 respectively. The experimental group 2 had the mean and standard deviation 
of the 50 m running speed pre-test, post-test week 4 and post-test week 8 was 7.82 0.87, 7.76 0.87, 7.52 0.88, respectively. Table 
4 shows that pre-test, post-test week 4 and post-test week 8 there was no significant difference. 
  3. Experimental group 1 had an average of 50 meters running distance between pre-test and post-test week 4 there 
was no significant difference  but pre-test and post-test week 8, post-test week 4 and post-test week 8 was significantly different 
at the .05 level. 
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  4. The experimental group 2 had an average of 50 meters running speed between pre-test and post-test week 4, pre-
test and post-test week 8, post-test week 4 and post-test week 8 was significantly different at .05 level. 
 
Keywords : Complax trining, Speed, Runing 
 
บทน า 
  การฝึกแบบเชิงซอน (Complex Training) หมายถึงการฝึกเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงและกําลังของกลามเนื้อดวยนํ้าหนัก แลวตามดวยการ
ฝึกแบบพลัยโอเมตริกทันทีในแตละชุดซ่ึงใชทาฝึกที่เป็นกลุมกลามเนื้อเดียวกันโดยฝึกเพื่อใหเกิดกําลังระเบิด (Explosive Power)และเป็นการกระตุน
ระบบประสาทและกลามเนื้อ (Chu, 1996) การฝึกดวยนํ้าหนัก (Weight Training) หมายถึงการฝึกเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงและกําลังของกลามเนื้อ 
กิจกรรมการฝึกจะใชนํ้าหนักเป็นแรงตานทานในการบริหารกลามเนื้อมัดตางๆ ควรใหสอดคลองกับทักษะและกิจกรรมของนักกีฬาดวยจะทําให
ความสามารถของนักกีฬาดีขึ้น (อนันตแ อัตชู, 2538) การฝึกแบบพลัยโอเมตริก (Plyometric Training) หมายถึงการฝึกเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงและ
กําลังของกลามเนื้อ โดยการฝึกจะมีลักษณะของการยืดตัวยาวออกของกลามเนื้อและหดสั้นเขาอยางรวดเร็ว เพื่อกระตุนการทํางานของระบบประสาทและ
กลามเนื้อ ตัวอยางเชน การฝึกกระโดดในลักษณะตางๆ การฝึกโดยใชเมดิซินบอลเป็นตน (Chu, 1992) 
  จากหลักการฝึกดวยน้ําหนักเพื่อเสริมสรางความแข็งแรง (Strength Training) มีสิ่งสําคัญที่นาสนใจอยู คือ จังหวะความเร็วที่ใชในการปฏิบัติ
ตลอดการเคลื่อนไหว ซ่ึงเนนจังหวะการปฏิบัติตอเนื่องชาๆตลอดการเคลื่อนไหว เพราะวาจุดมุงหมายของการฝึกเพื่อเสริมสรางความแข็งแรง และระดับ
ความหนักที่ใชในการฝึกคอนขางหนักถึงหนักมาก ซ่ึงสอดคลองกับ (Wilmore and Costill,1994) กลาวไววา การพัฒนาความสามารถของแรง ขึ้นอยูกับ
ความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ จะเกิดการพัฒนาแรงสูงสุดเมื่อลดความเร็วลง และเมื่อยกน้ําหนักที่มากจะเริ่มยกชาลง แรงสูงสุดที่ไดจากการฝึกก็จะ
มากตามไปดวย (Fleck and Kraemer, 1987) กลาวไววา การฝึกความแข็งแรงที่ใชความหนักมาก และความเร็วในการหดตัวแบบหดสั้นเขา
(Concentric)ชา จะสามารถปรับปรุงความแข็งแรงสูงสุดได (เจริญ กระบวนรัตนแ, 2538) กลาวไววา จังหวะที่ลดหรือวางน้ําหนักลงในการฝึกดวยน้ําหนัก 
หากใชเวลาเป็นสองเทาของจังหวะที่ออกแรงยกน้ําหนักขึ้นจะทําใหกลามเนื้อไดรับผลใกลเคียงกัน แสดงวาทุกๆจังหวะในการฝึกดวยน้ําหนัก สามารถ
พัฒนากลามเนื้อไดทั้งสิ้น (เจริญ กระบวนรัตนแ, 2542) กลาวไววา ความเร็วในการเคลื่อนไหวในการฝึกความแข็งแรง ใหควบคุมจังหวะความเร็วในการ
เคลื่อนไหวแตละครั้งใหสม่ําเสมอ ความเร็วในการปฏิบัติแตละครั้ง ยิ่งชามากเทาใด ยิ่งมีสวนทําใหออกแรงมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหน้ําหนักตกที่กลามเนื้อนั้น
เต็มที่ การปฏิบัติเร็วขึ้นจะมีแรงผลักดัน (Momentum) เขามาเกี่ยวของ ความเร็วในการปฏิบัติแตละคร้ังยิ่งชามากเทาใดจะยิ่งมีสวนทําใหการเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บลดลง พบวา การฝึกดวยน้ําหนัก 1 ครั้ง โดยใชความเร็วในการปฏิบัติ 4 วินาที มีผลตอการเพิ่มความแข็งแรงมากกวาการฝึกดวยน้ําหนัก 1 ครั้ง 
โดยใชความเร็วในการปฏิบัติ 2 วินาที ในทา Leg Press (ศิริรัตนแ หิรัญรัตนแ, 2539) พบวา สิ่งที่ควรวางแผนกอนการฝึกความแข็งแรง คือ ความเร็วในการ
ปฏิบัติจํานวนครั้ง 7-12 ครั้ง สําหรับการปฏิบัติแตละเซต โดยการใชเวลาปฏิบัติติดตอกันอยางนอย 40 วินาที และไมควรเกิน 70 วินาที (ไพฑูรยแ วงศแ
อนุการ, 2544) พบวา การฝึกดวยน้ําหนักที่ความเร็ว 9 วินาที คือ ในจังหวะดันน้ําหนักขึ้นใชระยะเวลา 3 วินาที และในจังหวะผอนน้ําหนักลงใชระยะเวลา 
6 วินาที สงผลตอความแข็งแรงของกลามเนื้อควอดไดรแเซ็พที่มากกวา การฝึกดวยน้ําหนักที่ความเร็ว 6 วินาที คือ ในจังหวะดันน้ําหนักขึ้นใชระยะเวลา 2 
วินาที และในจังหวะผอนน้ําหนักลงใชระยะเวลา 4 วินาที  
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว แสดงวาการฝึกดวยน้ําหนักที่ใชความเร็วในการปฏิบัติแตกตางกันแตละครั้งมีผลตอความแข็งแรงของ
กลามเนื้อที่แตกตางกัน แตยังไมมีงานวิจัยชิ้นใดศึกษาวาการฝึกดวยน้ําหนักที่ใชจังหวะในการปฏิบัติแตกตางกันแตละครั้งจะมีผลต อความเร็วอยางไร 
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกแบบเชิงซอนที่มีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร โดยใชจังหวะการฝึกดวยน้ําหนักในทา 
Barbell Squat ที่แตกตางกันและตามดวยทายืนกระโดดไกล (อภิลักษณแ เทียนทอง , 2541) พบวา การฝึกพลัยโอเมตริกในรูปแบบการกระโดดมีสวน
สําคัญในการพัฒนาความแข็งแรงและกําลังของกลามเนื้อขา และสงผลตอการพัฒนาความเร็วในการวิ่ง ทั้งนี้ดานการศึกษาความแตกตางของจังหวะการ
ฝึกดวยน้ําหนักในประเทศไทยยังมีการศึกษาที่นอยมาก สวนตางประเทศยังไมเผยแพรมากนัก และเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแในการฝึกซอมและพัฒนา
ทางดานความเร็วใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหทํางานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อทราบผลของการฝึกแบบเชิงซอนที่มีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร 
 เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกแบบเชิงซอนที่มีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
  1. ความสําคัญและหลกัการฝึกแบบเชิงซอน 
  2. ความสําคัญและหลกัการฝึกดวยน้ําหนัก 
  3. ความสําคัญและหลกัการฝึกแบบพลยัโอเมตริก 
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  4. หลักการและเทคนิคการฝึกเพื่อเสริมสรางความแข็งแรง  
  5. ทฤษฎีและหลักการฝึกความเร็ว 
  6. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  1. ทําหนังสือขอความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยและเร่ืองการขอใชสถานที่ตางๆ 
  2. ปฐมนิเทศใหกลุมตัวอยางทราบเกีย่วกับจุดมุงหมายและวิธีการฝึกตลอดจนปฏิทินของการทาํวิจยั 
  3. ทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร และฝึกทา Barbell Squat ที่ถูกตอง ของกลุมตวัอยางทั้ง 30 คน กอนทําการฝึก 
  4. นําคาความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน มาเป็นเกณฑแในการแบงกลุมตัวอยางออกเป็น 2 กลุมๆ ละ 15 คน 
กอนทําการฝึก 
  5. หาคา 1RM ของกลุมตัวอยางในทา Barbell Squat เพื่อกําหนดความหนักใหเหมาะสมกับบุคคล 
  6. ทําการฝึกตามโปรแกรมดังนี้ 
   กลุมทดลองที่ 1 ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอนโดยใชจังหวะการฝึกดวยน้ําหนักรูปแบบที่ 1 (6:3 วินาที) 
   กลุมทดลองที่ 2 ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอนโดยใชจังหวะการฝึกดวยน้ําหนักรูปแบบที่ 2 (3:6 วินาที) 
   กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทาํการฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอนในชวงเวลา 16.30 - 18.00 น. 
  7. ทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ภายหลังการทดลองสัปดาหแที่ 4 และภายหลังการทดลองสัปดาหแที่ 8 ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 
กลุม 
  8. นําผลการทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร มาวิเคราะหแผลทางสถิติ 
  9. นําขอมูลที่ไดสรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ 
 
ผลการวิจัย 
  1. กลุมทดลองที่ 1 (ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวยน้ําหนัก รูปแบบที่ 1) มีคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของอายุ 
น้ําหนักและสวนสูง เทากบั 21.27 0.46, 65.60 10.69, 172.33 6.37 ตามลําดับ กลุมทดลองที่ 2 (ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวย
น้ําหนัก รูปแบบที ่2) มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาย ุน้ําหนกัและสวนสูง เทากับ 21.53 0.99, 71.93 16.74, 175.20 5.57 ตามลําดับ 
  2. กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วในการวิง่ระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที ่4 และ
หลังการฝึกสัปดาหแที ่8 เทากบั7.84 0.86, 7.81 0.90, 7.57 0.92 ตามลําดับ และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วใน
การวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที ่4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 เทากับ 7.82 0.87, 7.76 0.87, 7.52 0.88 ตามลําดับ จาก
ตาราง 4 แสดงวา กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 ในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการ
วิ่งระยะทาง 50 เมตรไมแตกตางกัน 
  3. กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 ไมแตกตางกัน แตกอน
การฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 
  4. กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กอนการฝึกกับหลังการ
ฝึกสัปดาหแที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8  แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 
 
สรุปและอภปิรายผล 
  จากการวิจยั ผลของการฝึกแบบเชิงซอนที่มีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรของนิสิตชายวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
จํานวน 30 คน เป็นเวลา 8 สัปดาหแ พบวา นิสิตชายวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานีมีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร หลังฝึก
สัปดาหแที่ 8 ดกีวา กอนการฝึก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 และพบวากลุมทดลองที่ 1 ที่ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวย
น้ําหนัก รูปแบบที ่1และกลุมทดลองที่ 2 ที่ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวยน้ําหนัก รูปแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่ง 50 
เมตร หลังการฝึกสัปดาหแที ่4 และหลังการฝึกสัปดาหแที ่8 ไมแตกตางกัน สรุปไดวา การฝึกแบบเชิงซอนสามารถฝึกเพื่อพัฒนาความเร็วในการวิ่งได  
  ดังนั้นผูวิจัยจึงอภิปรายใหเห็นถึงผลของการฝึกแบบเชิงซอนที่มีตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ดังตอไปนี้  
  1. กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร หลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เป็นเพร าะวา ทั้ง 2 
กลุมไดทําการฝึกซอมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงเป็นไปตามหลักของการฝึกซอมทางดานสรีรวิทยา ทางดานกฎของหลักการใชความหนักมากกวาปกติ 
(Principle Of Overload) การที่จะกระทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น สามารถใชหลักการใชความหนักมากกวาปกติ โดยหลักการนี้ หมายถึง 
การเพิ่มความเครียด (Stress) หรือปริมาณของน้ําหนักใหกับกลามเนื้อมากกวาที่เคยไดกระทําตามปกติอยางชา ๆ และเมื่อกลามเนื้อสามารถปรับตัวเขา
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กับน้ําหนักหรือความเครียดนั้นไดแลว ปริมาณน้ําหนักก็จะถูกเพิ่มขึ้น หลักจากนั้นกลามเนื้อก็จะถูกกระตุนอยางชา ๆ และเป็นระบบ ผลตอบรับที่ไดก็จะ
เป็นไปในทางบวก คือ ความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ทั้ง 2 กลุม ไดทําการฝึกที่มากกวาปกติ และทุกๆ 4 สัปดาหแจะมีการปรับงานและ
เพิ่มงานในการฝึกซอมทั้ง 2 กลุม ซ่ึงเป็นไปทําตามหลักการใชความหนักมากกวาปกติ กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีการฝึกแบบเชิงซอน 
(Complex Training) ประกอบไปดวย การฝึกเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงและกําลังของกลามเนื้อ โดยการฝึกดวยนํ้าหนักแลวตามดวยการฝึกแบบพลัยโอ
เมตริกทันทีในแตละชุด ซ่ึงจะใชทาฝึกที่ใชกลุมกลามเนื้อชนิดเดียวกันในการฝึก ดังนั้นเมื่อทําการฝึกซอมจะสามารถทําใหเกิดการพัฒนาความแข็งแรง 
ความอดทน พลังของกลามเนื้อที่เพิ่มขึ้น จึงสงผลตอความเร็วในการวิ่งดีขึ้นหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 ซึ่งสอดคลองกับ (ศิริรัตนแ หิรัญรัตนแ, 2536) ที่วาการฝึก
ดวยน้ําหนักทําใหสมรรถภาพของนักกีฬาเพิ่มขึ้นไมวาจะเป็นดานของกําลัง ความแข็งแรง ความเร็ว หรือแมแตความอดทนก็ตาม และสอดคลองกับ 
(อนันตแ อัตชู, 2538) ไดรายงานวา การฝึกดวยน้ําหนักของนักกีฬาก็เพื่อจะพัฒนาระบบกลามเนื้อใหมีกําลังและความแข็งแรง เพื่อจะทําใหความสามารถ
ของนักกีฬาดีขึ้น และ(เจริญ กระบวนรัตนแ, 2538) ไดกลาวถึงความสําคัญของโปรแกรมการฝึกดวยน้ําหนักไววาโปรแกรมการฝึกดวยน้ําหนัก ไดถูกบรรจุ
เขาไวเป็นสวนหนึ่งของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการฝึกซอมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศในการแขงขัน ซ่ึงผลของการฝึกที่ไดมีการเตรี ยมการอยาง
ถูกตองเหมาะสมจะชวยใหพัฒนารางกายใหบรรลุเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว การฝึกของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมทําให
เกิดการพัฒนาของกลามเนื้อที่ชวยใหสงผลตอคาเฉลี่ยความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรที่ดีขึ้นหลังการฝึกเป็นเวลา 8 สัปดาหแ 
  2. เปรียบเทียบผลของการฝึก 
   2.1 กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 
และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวยน้ําหนัก รูปแบบที่ 1 และโปรแกรมการ
ฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวยน้ําหนัก รูปแบบที่ 2 ไดทําการฝึกซอมในโปรแกรมที่ความหนักของงานเทากันทั้งหมด จะแตกตางกันที่จังหวะการฝึก
ดวยน้ําหนักซ่ึงก็เป็นจังหวะที่ฝึกใกลเคียงกันมากระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทําใหผลการฝึกทั้ง 2 กลุมออกมาไปในทิศทางเดียวกัน 
อยางไรก็ตามทําใหทราบวาโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอนสามารถใชฝึกเพื่อพัฒนาความเร็วในการวิ่งได 
   2.2 กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 ไมแตกตาง
กัน แตกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ซ่ึง
ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังอยูในชวงเริ่มตนของโปรแกรมการฝึก และมีการฝึกอยางตอเนื่องและมี
การเพิ่มความหนักเขาไปในทุกๆ 4 สัปดาหแซ่ึงในโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวยน้ําหนัก รูปแบบที่ 1 จะประกอบไปดวย การฝึ กทักษะ
การวิ่ง การฝึกความแข็งแรง ความอดทนของกลามเนื้อ การฝึกพลัยโอเมตริกเป็นหลักการฝึกเพื่อพัฒนากํา ลังระเบิด (Explosive Power) และเป็นสวน
สําคัญที่เพิ่มความสามารถของนักกีฬาโดยเป็นที่ยอมรับของโคช และนักกีฬาในการนํามาสงเสริมความสามารถใหเพิ่มขึ้น (Radcliffe and Farentinos, 
1999) จึงทําใหสมรรถภาพทางดานรางกายดีขึ้นและสงผลตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรที่ดีขึ้นตามลําดับ  
   2.3 กลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหวางกอนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กอนการ
ฝึกกับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 กับหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดั บ.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวา มีการฝึกอยางตอเนื่องและมีการเพิ่มความหนักเขาไปในทุกๆ 4 สัปดาหแ ซ่ึงในโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอน จังหวะการฝึกดวยน้ําหนัก รูปแบบที่ 
1 จะประกอบไปดวย การฝึกทักษะการวิ่ง การฝึกความแข็งแรง ความอดทนของกลามเนื้อ การฝึกพลัยโอเมตริกเป็ นหลักการฝึกเพื่อพัฒนากําลังระเบิด 
(Explosive Power) และเป็นสวนสําคัญที่เพิ่มความสามารถของนักกีฬาโดยเป็นที่ยอมรับของโคช และนักกีฬาในการนํามาสงเสริมความสามารถให
เพิ่มขึ้น (Radcliffe and Farentinos, 1999) จึงทําใหสมรรถภาพทางดานรางกายดีขึ้นและสงผลตอความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรที่ดีขึ้นตามลําดับ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาคนควาฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูง จากรองศาสตราจารยแ ดร.ไพบูลยแ  ศรีชัยสวัสดิ์ อาจารยแที่ปรึกษาหลัก  ที่ไดให
คําปรึกษา ใหความรู ความเขาใจ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดี อีกทั้งคณาจารยแภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒทุกทานที่ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณแในการทํางานวิจัย และรูคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้น ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนําในการสรางโปรแกรมการฝึกแบบเชิงซอนให
รูถึงหลักการจัดโปรแกรมการฝึกที่ถูกตองและมีความเหมาะสม ทําใหผูทดลองฝึกแลวสามารถพัฒนาศักยภาพไดดียิ่งขึ้น จนเกิดความสมบูรณแ ในการ
นําไปใช สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา  มารดา ครู อาจารยแทุกทาน ที่ไดเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา คอยใหกําลังใจและให
คําปรึกษา แกผูวิจัยตลอดมา  
 
ข๎อเสนอแนะ 
  การฝึกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝึกดวยน้ําหนัก เป็นวิธีการฝึกที่ตองใชพื้นฐานความแข็งแรงของกลามเนื้อและใชทักษะทา ทางการฝึกดวย
น้ําหนักที่ถูกตอง ควรมีการตรวจสอบความพรอมดานรางกายของนักกีฬาหรือผูทดลองกอนเสมอเพื่อปูองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได 
 
ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
   ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของจังหวะแรงตานที่เหมาะสมในการออกกําลังกายที่สงผลตอดานอื่นๆ เชน ความเร็วในการวิ่ง, ดาน
ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเน้ือ, ดานความคลองตัว 
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ตัวอยํางตาราง 
ตาราง  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึก
สัปดาหแที่ 8 ในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติที 

ชวงเวลาทดสอบ กลุมที่ศึกษา คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวนเบี่ยงมาตรฐาน 
(S.D.) 

t p 

กอนการฝึก ทดลอง 1 7.84 0.86 .057 .955 
ทดลอง 2 7.82 0.87   

หลังการฝึกสัปดาหแที ่4 ทดลอง 1 7.81 0.90 .155 .878 
ทดลอง 2 7.76 0.87   

หลังการฝึกสัปดาหแที ่8 ทดลอง 1 7.57 0.92 .158 .876 
ทดลอง 2 7.52 0.88   

 
ผลจากตาราง  กลุมทดลองที่ 1 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึก

สัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 เทากับ7.84 0.86, 7.81 0.90, 7.57 0.92 ตามลําดับ และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 เทากับ 7.82 0.87, 7.76 0.87, 7.52 0.88 
ตามลําดับ 
 จากตาราง 4 แสดงวา กอนการฝึก หลังการฝึกสัปดาหแที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 ในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยของ
ความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตรไมแตกตางกัน  
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การสรา๎งแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

A FORMULATION OF GYMNASTIC SKILL TESTS FOR SECONDARY 1 STUDENTS OF THE SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 30 

 
นคร  แสงทอง1 แอน  มหาคีตะ2  ไพญาดา  สังข๑ทอง3 

       Nakhon Saengthong, Ann Mahakeeta, Piyada Sangthong 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อสรางแบบทดสอบและสรางเกณฑแระดับทักษะยิมนาสติก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพสถิต
วิทยา จํานวน 50 คน ไดมาจากการสุมอยางงายและกลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑแใชนักเรียนชายจํานวน 100 คน และนักเรียนหญิง 100  คน             
โดยไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย ทักษะยืนทรงตัวดวยขาขาง
เดียวดานหลัง  ทักษะมวนหนา  ทักษะมวนหลัง  ทักษะลอเกวียน  ทักษะกระโดดลงสูพื้น  ทักษะกระโดดหมุนตัว 1 รอบ การวิเคราะหแคุณภา พของ
แบบทดสอบ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน ใชคะแนนดิบและคะแนนที(T-Score)ในการสรางเกณฑแของแบบทดสอบ 
 ผลการวิจัยพบวา 1. แบบทดสอบทักษะยิมนาสติกสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทุกรายการมีคาความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง(r = .765 - .896) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาความเป็นปรนัย
ทางบวกระดับสูงมาก(r = .931 - .980) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาระดับ 1.00 ทุกรายขอ 2. เกณฑแปกติ
ของการทดสอบทักษะยิมนาสติกสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยเกณฑแปกติที่หาคา
จากคะแนนที (T-Score)ของคะแนนดิบรวมในทุกรายการ ของนักเรียนชายและหญิง มีระดับของคะแนนทีเทากัน สามารถแบงไดดังนี้ ระดับสูงมาก            
มีคะแนนทีที่ 65 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนที่ที่ 55 – 64 ระดับปานกลางมีคะแนนทีที่ 45 – 54 ระดับต่ํามีคะแนนทีที่ 35 – 44 ระดับต่ํามาก มีคะแนนทีที่ 
34 ลงมา และเกณฑแท่ีเป็นคาคะแนนดิบของนักเรียนชายคือ ระดับสูงมาก คะแนน 99 ขึ้นไป ระดับสูงคะแนน 86 – 98 ระดับปานกลาง คะแนน 70 – 85 
ระดับต่ําคะแนน 62 – 69 ระดับต่ํามากคะแนน 61 ลงมา และนักเรียนหญิง ระดับสูงมากคะแนน 97 ขึ้นไป ระดับสูงคะแนน 80 – 96 ระดับปานกลาง
คะแนน 67 – 79 ระดับต่ําคะแนน 56 – 66 ระดับต่ํามากคะแนน 55 ลงมา 
 
ค าส าคัญ : แบบทดสอบทักษะ, ยิมนาสติก,  เกณฑแปกติ 
 
Abstract 

The purpose of this study were 1) to create gymnastics skills practicing for secondary 1 students and 2) to provide 
essential criteria of gymnastics practicing program for secondary 1 students whose school belong to Secondary Educational 
Service Area Office 30. The sampler of this study was grade-7 50 students from Thepsathit Wittaya School and the samplers who 
came from the normal criteria for 100 men and 100 women by stratified sampling. The research devices which the researcher 
used in this study were 1) Any standing scale 2) Forward roll 3) Backward roll4) Cartwheel 5) Landing and 6) 1/1 Turn vertical 
jump. The quality of criteria providing was analyzed by using Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, raw scores and T-
score.  
 The result showed that:  1. The Gymnastics Skills Practicing for Secondary 1 Students Belong to Secondary Educational 
Service Area Office 30 created by the researcher revealed that all data have positive reliability at r = .765-.896 which were 
significantly in statistic at .05, positive objectivity at the highest level (r = .931 - .980) which were significantly in statistic at .05, and 
content validity index at 1.00 in all aspects 2. The essential criteria of gymnastics skills practicing for secondary1 students whose 
school belong to Secondary Educational Service Area office 30 by using T-score and all raw scores demonstrated that the highest 
level of men and women was at 65 or above, the high level was at 55-64, the medium level was at 45-54, the low level was at 
35-44, and the lowest level was at 34 or below. The average of men raw score consists of 1) the highest was at 99 or above 2) 
high level was at 86-98 3) medium level was at 70-85 4) low level was at 62-69 and 5) the lowest level was at 61 or below. On 
the other hand, The average of women raw score consists of 1) the highest was at 97 or above 2) high level was at 80-96 3) 
medium level was at 67-79 4) low level was at 56-66 and 5) the lowest level was at 55 or below. 
 
Keywords: Skill Test, Gymnastic, Norms 
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดมุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณแ สังคม สติปใญญา ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบ ตางๆ การเขากิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551: 164-165) สอดคลองกับ ชาญชัย  ชอบธรรมกุล (2553: 2) ไดกลาวถึงการเรียนพลศึกษา หมายถึง การศึกษาสาขาหนึ่งที่มักจะใชกิจกรรมทางกายที่
เลือกเฟูนแลวเป็นสื่อกลางในการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาคนใหเป็นคนที่สมบูรณแทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณแสังคมและสติปใญญา สําหรับกิจกรรม
ทางกายที่เลือกเฟูนแลวมักจะไดแกกฬีาเกมหรือการออกกําลังกายเพราะกจิกรรมดังกลาวกอใหเกิดความสนุกสนาน ทําใหอยากทําตอโดยไมรูสึกวาเบื่อ ถา
มีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาที่ถูกตองแลวผลที่เกิดขึ้นก็ไมเพียงเกิดขึ้นเฉพาะแตรางกายเทานั้นยังคงสามารถพัฒนาในดานอื่นคือดานจิตใจ อารมณแ 
สังคมและสติปใญญาอีกดวย 
 ยิมนาสติก เป็นกีฬาที่มีกิจกรรมประกอบหลากหลาย เป็นรากฐานที่ทําใหกลามเนื้อทุกสวนสามารถเคลื่อนไหว ผูฝึกตองสามารถบังคับรางกาย
ประกอบดวยศิลปะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้ออยางมีกฎเกณฑแ แบบแผน ซ่ึงมีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเรียกวา มูฟเมนตแ (Movement)  
แพ็ตเทิรแน (Pattern) ไดแก การวิ่ง การมวนตัว  การกระโดด  การหอยโหน การไกวตัว  การหมุนตัว และการทรงตัว กิจกรรมเหลานี้จะชวยเพิ่มพูน
สมรรถภาพของรางกายที่ดีมาก เพราะกีฬาประเภทนี้สวนมาก เป็นการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ เชน กลามเนื้อขา อกและทอง เป็นตน (ธิติพงษแ 
สุขดี. 2554: 110)  ซ่ึงไดสอดคลองกับ สุภัตรา  กฤชประภา (2542: 1-2) ไดกลาวไววา ยิมนาสติก เป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมพลศึกษา ที่ชวยสงเสริมการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกายของผูเขารวมกิจกรรม โดยอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหวของสวนตางๆ ของรางกายเชน การกระโดด  การวิ่ง  
การหอยตัว  การกลิ้งตัว  การทรงตัว  การมวนตัว  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะชวยสงเสริมพัฒนาการของรางกายในหลายดาน เชน ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
ความคลองตัว ความออนตัว การควบคุมกลามเน้ือและประสาท ในดานของสภาพจิตใจยังฝึกใหเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกลาหาญและการ
ตัดสินใจที่ดี เห็นคุณคาของความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น 
 การเรียนการสอนยิมนาสติก ไดมีการกําหนดในสาระการเรียนรูแกนกลางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา              
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงสามารถจัดการเรียนการสอนไดในระดับตางๆ ตามความพรอมหรือเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ตามหลักการของหลักสูตร คือ การมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู  เวลาและการจัดการเรียนรู ดังนั้น  ผูสอนสามารถปรับกิจกรรม
ดานทักษะตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัยของผูเรียน  
การเรียนการสอนวิชายิมนาสติก กระทั่งถึงการแขงขัน มีการวัดและประเมินผลของการให คะแนนดวยสายตาของผูสอนหรือผูตัดสิน โดยสวนมากการให
คะแนนของครูผูสอนนั้นเป็นการใหคะแนนโดยภาพรวมของผูสอน หรืออาจจะใชแบบทดสอบ ที่สรางขึ้นเองซ่ึงแบบทดสอบที่สรางขึ้นเองดังกลาว มักจะมี
ขอบกพรองในการวัดและประเมินผลทางทักษะ ดานการครอบคลุมเนื้อหา ไมตรงจุดประสงคแของการปฏิบัติทักษะหรือขาดเกณฑแการใหคะแนนที่ดี จึงทํา
ใหเกิดการคลาดเคลื่อนในการตัดสินผลการเรียนดานทักษะที่แทจริง ปใญหาดังกลาวหากครูผูสอน ไดใชแบบ ทดสอบทักษะกีฬา ที่มี มาตรฐานโดยผาน
กระบวนการศึกษาคนควา และคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ จนกระทั่งทดลองใชและปรับปรุงจนแบบทดสอบทักษะนั้นมีมาตรฐาน  ก็จะทําให
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษาเป็นไปตามจุดมุงหมายอยางแทจริง 
 จากปใญหาและความสําคัญ ในกระบวนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยใน จึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาคนควา ในเรื่อง
การสรางแบบทดสอบและเกณฑแปกติในทักษะยิมนาสติก เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน วิชายิมนาสติกในสถานศึกษา 
อีกทั้งจะเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
ความมุํงหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อสรางแบบทดสอบทักษะยิมนาสตกิ สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 2. เพื่อสรางเกณฑแการทดสอบทักษะยิมนาสติก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 2. ทักษะพื้นฐานยิมนาสติก 
 3. การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 
 4. การศึกษาเกีย่วกับการสรางแบบทดสอบ 
 5. การสรางเกณฑแปกติ 
 6. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง ใชกลุมตัวอยาง 250 คน โดยแบงกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบงไดเป็น 2 กลุมคือ 
  1.1 กลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ เป็นนักเรียนชาย 25 คน หญิง 25 คน  
  1.2 กลุมตัวอยางเพื่อใชในการสรางเกณฑแ เป็นนักเรียนชาย 100 คน หญิง 100 คน  
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 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนพลศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับยิมนาสติก เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบของทักษะยิมนาสติก ในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 
   2.2 รางแบบทดสอบทักษะ โดยใหครอบคลุม ทักษะพื้นฐาน ที่เหมาะกับระดับชวงวัย และระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
  2.3 ปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารยแที่ปรึกษาเกี่ยวกับขอบเขตและทักษะเพื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและนําแบบทดสอบ
ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบพิจารณา ใหคําแนะนําในการนําแบบทดสอบไปใช  
  2.4 นําแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปหาคุณภาพเครื่องมือและสรางเกณฑแปกติกับนักเรียนชายและหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่ผานการเรียนวิชายิมนาสติก 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 1. ผลการหาคุณภาพเครื่องมือของแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนําขอมูลจากการทดสอบทักษะของกลุมตัวอยางที่ใชในการ
หาคุณภาพเครื่องมือมีดังนี้  
  1.1 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากคะแนนที่ในการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รายการทดสอบทักษะยืนทรงตัวดวยขาขางเดียว
ดานหลังมีความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง (r = .809)  ทักษะมวนหนาเขาคู มีความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง (r = .896) ทักษะมวนหลังเขาคู มีความเชื่อมั่น
ทางบวกระดับสูง (r = .786) ทักษะลอเกวียน มีความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง (r = .765) ทักษะกระโดดลงสูพื้น มีความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง              
(r = .824) ทักษะกระโดดหมุนตัว 1 รอบ มีความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง (r = .793) ทั้ง 6 รายการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.2 คาความเป็นปรนัย (Objectivity) จากคะแนนของการทดสอบโดยครู 2 ทาน มีคาความเป็นปรนัยระดับสูงมาก (r = .931 – .980) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยแตละทักษะมีคาดังนี้ ทักษะยืนทรงตัวดวยขาขางเดียวดานหลัง มีความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูง (r = .931) 
ทักษะมวนหนาขาคู มีความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูง (r = .973) ทักษะมวนหลังเขาคู มีความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูง (r = .973) ทักษะลอเกวียน              
มีความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูง (r = .972) ทักษะกระโดดลงสูพื้น มีความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูง (r = .980) ทักษะกระโดดหมุนตัว 1 รอบ มีความ
เป็นปรนัยทางบวกระดับสูง (r = .979)  
  1.3 คาความเที่ยงตรง ของแบบทดสอบทักษะ จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ผลการพิจารณาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา CVI (content 
validity index) มีคา 1.00 ทุกรายขอ ดังนั้นแบบทดสอบทักษะยิมนาสติก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความเท่ียงตรงสามารถ
ที่จะนําไปใชในการทดสอบทักษะยิมนาสติกได 
 2. การสรางเกณฑแปกติ (Norm) ของแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุมตัวอยางที่ใชในการสราง
เกณฑแมีดังนี้ 
  2.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (x̄) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Maximum) คะแนนต่ําสุด (Minimum) ของคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบทักษะยิมนาสติก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
    
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด ของนักเรียนชาย 100 คน 

รายการทดสอบ  
x̄ 

 
S.D. 

Raw - score T-Score 
MAX MIN MAX MIN 

ยืนทรงตัวดวยขาขางเดียวดานหลัง 13.42 2.96 20 6 76 27 
มวนหนาเขาคู 13.54 3.41 20 7 69 28 
มวนหลังเขาคู 13.17 3.31 20 7 73 29 
ทําลอเกวยีน 12.32 3.29 20 6 76 27 
กระโดดลงสูพื้น 13.91 3.15 20 8 71 29 
กระโดดหมุนตัว 1 รอบ 11.86 3.32 20 5 73 24 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด ของนักเรียนหญิง 100 คน 
รายการทดสอบ  

x̄ 

 
S.D. 

Raw - score T-Score 
MAX MIN MAX MIN 

ยืนทรงตัวดวยขาขางเดียวดานหลัง 13.73 3.59 20 7 67 24 
มวนหนาเขาคู 13.05 3.32 20 6 72 27 
มวนหลังเขาคู 12.48 3.33 20 5 76 24 
ทําลอเกวียน 11.04 3.24 20 5 76 28 
กระโดดลงสูพื้น 13.26 3.12 20 6 73 24 
กระโดดหมุนตัว 1 รอบ 11.31 2.84 20 4 76 24 
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  2.2 เกณฑแปกติของการทดสอบทักษะยิมนาสติก โดยเกณฑแปกติที่หาคาจากคะแนนที (T-Score) ของคะแนนดิบรวมในทุกรายการ ของ
นักเรียนชายและหญิง มีระดับของคะแนนทีเทากัน สามารถแบงไดดังนี้ ระดับสูงมาก มีคะแนนทีที่ 65 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนที่ที่ 55 – 64 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีที่ 45 – 54 ระดับต่ํามีคะแนนทีที่ 35 – 44 ระดับต่ํามาก มีคะแนนทีที่ 34 ลงมา และเกณฑแที่เป็นคาคะแนนดิบจากคะแนนเต็ม 120 
คะแนน ของนักเรียนชายคือ ระดับสูงมาก คะแนน 99 ขึ้นไป ระดับสูงคะแนน 86 – 98 ระดับปานกลาง คะแนน 70 – 85 ระดับต่ําคะแนน 62 – 69 
ระดับต่ํามากคะแนน 61 ลงมา และนักเรียนหญิง ระดับสูงมากคะแนน 97 ขึ้นไป ระดับสูงคะแนน 80 – 96 ระดับปานกลางคะแนน 67 – 79 ระดับต่ําคะแนน 
56 – 66 ระดับต่ํามากคะแนน 55 ลงมา และสามารถแยกเกณฑแการทดสอบทักษะยิมนาสติกในระดับตาง ๆ ของทั้ง 6 ทักษะ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  เกณฑแระดับทักษะยิมนาสตกิสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 แยกเป็น 6 ทักษะดังนี้ 

ทักษะ ระดับ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
T - Score Raw - Score T - Score Raw - Score 

1. การยืนทรงตัว 
   ดวยขาขางเดียว 
   ดานหลัง 

สูงมาก 64 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 63 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 
สูง 54 – 63  15 – 17  54 – 62 16 – 18 

ปานกลาง 44 – 53  12 – 14  44 – 53 11 – 15 
ต่ํา 34 – 43  9 – 11  34 – 43 9 – 10 

ต่ํามาก 33 ลงมา 8 ลงมา 33 ลงมา 8  ลงมา 
2. มวนหนาเขาคู สูงมาก 66 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 64 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 

สูง 56 – 65 16 – 18  54 – 63  15 – 17  
ปานกลาง 46 – 55  12 – 15  44 – 53  11 – 14  

ต่ํา 36 – 45  9 – 11  34 – 43  8 – 10  

ต่ํามาก 35 ลงมา 8 ลงมา 33 ลงมา 7 ลงมา  
 
ตารางที่ 1(ตอ)  เกณฑแระดับทักษะยิมนาสติกสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 แยกเป็น 6 ทกัษะดังนี ้

ทักษะ ระดับ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
T - Score Raw - Score T - Score Raw - Score 

3. มวนหลังเขาคู สูงมาก  65 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 64 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 
สูง 55 – 64  15 – 17  54 – 63  14 – 17  
ปานกลาง 45 – 54 12 – 14  44 – 53  11 – 13  
ต่ํา 35 – 44  8 – 11  34 – 43  7 – 10  
ต่ํามาก  34 ลงมา 7 ลงมา 33 ลงมา 6 ลงมา  

4. ลอเกวียน สูงมาก  65 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 63  ขึ้นไป 16 ขึ้นไป 
สูง 55 – 64 14 – 18  53 – 62   12 – 15 
ปานกลาง 45 – 54 11 – 13  43 - 52  9 – 11 
ต่ํา 35 – 44 8 – 10  33 – 42 6 – 8 
ต่ํามาก  34 ลงมา 7 ลงมา 32 ลงมา 7 ลงมา  

5. กระโดดลงสูพื้น สูงมาก  65 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป  65 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 
สูง 55 – 64 16 – 18 55 – 64 15 – 18 

ปานกลาง 45 – 54 12 – 15 45 – 54 12 – 14 
ต่ํา 35 – 44 10 – 11  35 – 44 9 – 11 
ต่ํามาก  34 ลงมา 9 ลงมา 34 ลงมา 8 ลงมา  

6. กระโดดหมุนตัว  
   1 รอบ 

สูงมาก  66 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป  65 ขึ้นไป 17 ขึ้นไป 
สูง 56 – 65 14 – 17 55 – 64 13 – 16 
ปานกลาง 46 – 55 11 – 13 45 – 54 10 – 12 
ต่ํา 36 – 45 7 – 10 35 – 44 8 – 9 
ต่ํามาก  35 ลงมา 6 ลงมา 34 ลงมา 7 ลงมา  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบทักษะยิมนาสติก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. คาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกทั้ง 6 รายการ มีคาความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง (r = .765 - .896) สอดคลองกับ                
ยุทธ ไกยวรรณแ; และ กุสุมา ผลาพรม. (2553 : 193).  กลาววา คาความเชื่อมั่นแบบสอบซํ้า(Test Retest Reliability) ที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ (r)                
อยูระหวาง 0.70 – 1.00 ถือวาแบบทดสอบมีความเชื่อถือไดสูง 
 2. คาความเป็นปรนัย ของแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกทั้ง 6 รายการ มีคาความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูงมาก (r = .931 - .980) สอดคลอง
กับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2556 : 138 - 139) กลาวไววา ความเป็นปรนัย คือความชัดเจน ความถูกตองตามหลักวิชาและเขาใจตรงกัน มีความชัดเจนของ
คําถาม ทุกคนอานคําถามแลวเขาใจตรงกัน มีความชัดเจนในการใหคะแนน คือ ไมวาใครเป็นผูตรวจก็สามารถตรวจใหคะแนนไดตรงกันมีเกณฑแการตรวจ
ใหคะแนนที่ชัดเจนตรงกันและแปลความหมายของคะแนนมีผลเป็นอยางเดียวกัน 
 3. คาความเที่ยงตรง จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ทั้ง 6 รายการ ผลการพิจารณาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา CVI (content validity 
index) มีคา 1.00 ทุกรายขอ ซ่ึงมีความเท่ียงตรงสามารถที่จะนําไปใชในการทดสอบทักษะยิมนาสติกได สอดคลองกับ พิชิต  ภูติจันทรแ (2547 : 15 - 16) 
กลาวไววา ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา หมายถึง สามารถวัดเนื้อหาสาระที่ตองการวัดไดครบถวนทุกเนื้อหาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือวัดไดครบตาม
จุดประสงคแการเรียนรูที่กําหนดไว ลักษณะความเท่ียงตรงตามเนื้อหาทําใหวัดเนื้อหาไดครบถวนและตรงจุดมุงหมายของการวัด 
 4. การสรางเกณฑแ (Norm) โดยการเปลี่ยนคะแนนดิบจากการทดสอบใหเป็นคะแนนที 
(T - Score) สามารถแบงระดับทักษะออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ํา และต่ํามาก เกณฑแระดับทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีจํานวนประชากร 
และกลุมตัวในการเป็นตัวแทนประชากรที่ดีเนื่องจากใชการสุมที่นักเรียนมีโอกาสการเป็นกลุมตัวอยางเทาเทียมกันและมีสัดสวนที่เหมาสมในแตละโรงเรียน 
สอดคลองกับ พูนศักดิ์ ประถมบุตร (เฉลี่ยว เงาะหวาน 2552 : 15-16; อางอิงจาก พูนศักดิ์ ประถมบุตร. 2532 : 22-25) ไดกลาวไววาเกณฑแปกติ 
(Norms) หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไวในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งของประชากรกลุมใดกลุมหนึ่ง ผูดําเนินการทดสอบสามารถนําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบ
กับประชากรในลักษณะเดียวกันได การสรางเกณฑแสรางควรคํานึงถึงประชากรตองมีจํานวนมากพอและมีความเกี่ยวของกัน มีความเป็นตัวแทนที่ดี และ
ตองมีการปรับปรุงตามชวงเวลาที่ผานไปใหมีความเป็นปใจจุบัน  
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ครู อาจารยแทุกทาน ที่ไดเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา คอยใหกําลังใจและใหคําปรึกษา แกผูวิจัยตลอดมา  
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ป๓จจัยบริหารและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ๑กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของผ๎ูอ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดสุโขทัย 

Administrative Factors and Administrative Process Associated with Motivation for Performance of 
Leader‖s Sub-district Health Promoting Hospital in Sukhothai Province. 

  
ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อ่ า1 

Dr.Amornsak  Poum 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยบริหารและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธแกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย ประชากรที่ใชศึกษาคือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหรือบุคคลผูทําหนาที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสง เสริม
สุขภาพตําบลเขตจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2558 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 95 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและความเที่ยงไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาช  0.90 วิเคราะหแความสัมพันธแใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย (50.50%) มีอายุเฉลี่ย 43.92 ปี (S.D.=5.92) สถานภาพสมรส/แตงงาน/อยูดวยกัน 
(93.70%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (67.40%) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ยเทากับ 9.31 ปี (S.D.=7.54) รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
เทากับ 37,045.89 บาท (S.D.=4,968.01) ระดับของปใจจัยบริหารอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 2.88 (S.D.=0.32) กระบวนการบริหารอยูในระดับสูงคาเฉลี่ย 
2.97 (S.D.=0.18) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยูในระดับสูง  คาเฉลี่ย 2.97 (S.D.=0.18) ผลการ
วิเคราะหแความสัมพันธแพบวา กระบวนการบริหารมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value=0.002) แตปใจจัย
บริหารไมพบความสัมพันธแทางสถิติ (P-value =0.236) 
 
ค าส าคัญ: ปใจจัยบรหิาร/ กระบวนการบริหาร/ แรงจูงใจ 
 
Abstract 

This descriptive research study aimed to study an administrative factors and administrative processes associated with 
motivation for performance of leader’s Sub-district health promoting hospital in Sukhothai province. Sample size was 118 leaders 
and/or who act temporarily of Sub-district health promoting hospital at Sukhothai province in fiscal year 2015. Data collected by 
questionnaire which are used to examine content validity and reliability test by coefficient cronbach’s alpha about 0.90. An 
association analysis used Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The result shown that most of subjects are male 
(50.50%) an average’s ages are 43.92 years (S.D.=5.92). It’s 93.70% of the subject with marital status and 67.40% for completed 
bachelor degree education. For duration working, average time for working about 9.31 years (S.D.=7.54), the most of them have 
an average income per month about 37,045.89 baht (S.D.= 4,968.01). For an administrative factors are high level for 2.88 (S.D.= 
0.32) , administrative processes are high level for 2.97 (S.D.= 0.18) and motivation for performance of leader’s Sub-district health 
promoting hospital are high level for 2.97 (S.D.=0.18), respectively. An association analysis found that administrative process 
associated with motivation for performance of leader’s Sub-district health promoting hospital with statistic significantly (P-value= 
0.002), while administrative factors was not found association (P-value= 0.236)    
  
Keywords: Administrative Factors/ Administrative Process/ Motivation 

 
บทน า 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิซ่ึงตั้งอยูในระดับตําบลและหมูบานมีบทบาทในการใหบริการ
สาธารณสุขแบบผสมผสานในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถสภาพใหแกประชาชนในชุมชน 
(สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2552) โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขใหสามารถปฏิบัติงานทั้งเชิงรับและเชิงรุกที่
เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกลุมคนในชุมชนและองคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพในดานการรักษาพยาบาล การพัฒนา
ระบบสงตอยาและเวชภัณฑแใหสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลแมขาย (สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ , 2552) การปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในดานสาธารณสุขนั้นจําเป็นที่จะตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารใหมีจํานวนเพียงพอและปริมาณที่
เหมาะสม เพราะการดําเนินกิจกรรมตางๆใหประสบผลสําเร็จจําเป็นตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารที่ประกอบดวยกาํลังคน งบประมาณ วัสดุ

                                                           
1 คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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อุปกรณแและกระบวนการบริหาร (Weichrich & Koontz, 1993) ซ่ึงเป็นปใจจัยบริหารพื้นฐานที่สําคัญ เนื่องจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น
จําเป็นตองอาศัยการบริหารจัดการ 7 ประการเรียกวา “POSDCoRB Model” ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคแการ การจัดหาบุคลากร การ
อํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ (Gulick, Luther, L. Urwick, 1939) 

นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะตองเกิดมาจากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นของบุคลากรเพราะความพึงพอใจในงานจะชวยเพิ่มความ
สนใจในงาน และเพิ่มความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้นยอมทําใหผลผลิตสูงขึ้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคแกรจึงมีผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคแกรในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการสรางความสุขของผูปฏิบัติงานดวย เฮอรแซเบอรแก กลาววา มีปใจจัยที่เป็นแรงจูงใจทําใหคนอยากทํางานคือ 
ปใจจัยจูงใจหรือปใจจัยกระตุน (Motivation factors) ซ่ึงเป็นปใจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางานมีอยู 5 ประการ ไดแก 1 ) ความสําเร็จของงาน 
2) การยกยองนับถือหรือการยอมรับ 3) ลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Frederick Herzberg, 1959) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารในหนวยงานดวย เพราะฉะนั้นถาหากหนวยงานใ ดได
เล็งเห็นความสําคัญของการสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในหนวยงานของตนและมีความเขาใจ องคแประกอบที่
สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยูเสมอวาความรูสึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาตามสถานการณแหรือตา มเวลาจะ
ชวยใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จ (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) ในทางตรงกันขาม หากเกิดความไมพอใจใน
งานแลวยอมกอใหเกิดผลเสียทําใหคนไมสนใจ ไมกระตือรือรน ผลผลิตก็ตกต่ํา หนวยงานใดก็ตามหากบุคคลในหนวยงานไมมีแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานก็เป็นมูลเหตุที่ทําใหผลงานและผลการปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ ในทางตรงกันขามหากองคแกรมีผูปฏิบัติงานที่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ในการทํางานสูงก็จะมีผลทางบวกตอการปฏิบัติงานและคุณภาพงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง  

ดังนั้นเพื่อเป็นขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารของหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับในการสนับสนุนปใจจัยบริหารใหมีความเหมาะสมทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อใชในการพัฒนาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขตจังหวัดสุโขทัย เพราะหาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นยอมจะสงผลใหการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
ระดับตําบลและหมูบาน ใหประสบผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกผูรับบริการในพื้นที่  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปใจจัยบริหารและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเขตจังหวัดสุโขทัย 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  

ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, 
ระยะเวลาในการดําร’ตําแหนง 2) ปใจจัยการบริหาร โดยใชแนวคิดของ Weichrich Heinz & Koontz Harold (1993) ไดแก บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณแ (Material) 3) ปใจจัยดานกระบวนการบริหาร โดยใชกระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB ตามแนวคิดของ Gulick, 
Luther, L. Urwick (1939) ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคแการ (Organizing) การจัดบุคลากร (Staffing) การสั่งการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) งบประมาณ (Budgeting) และ 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเขตจังหวัดสุโขทัย โดยใชปใจจัยจูงใจหรือปใจจัยกระตุน (Motivator factors) 5 ดาน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอรแช
เบอรแก (Frederick Herzberg, 1959) ขอคําถามประกอบดวย ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนาในตําแหนง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

รูปแบบการศึกษาใชรูปแบบการวจิัยเชิงพรรณนา (Descriptive research study) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและ/หรือบุคคลผูทําหนาที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ปฏิบัติ งานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขตจังหวัดสุโขทัย และปฏิบัติงานในหนาที่มากกวา 6 เดือนขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 118 คน ซ่ึงคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณที่ทราบประชากรแนนอนของ Daniel (2010) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คาความคลาดเคลื่อน 
สามารถยอมรับได เทากับ 0.05 คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 95 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบดวยสวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล สวนที่ 2 ปใจจัยการบริหารประกอบดวย 
บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุอุปกรณแ ขอคําตอบมีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคาตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม
แนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เกณฑแการแปลผลตามแนวคิดของเบสทแ (Best John W, 1977) แบงเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลางและต่ํา 
สวนที่ 3 กระบวนการบริหาร ประกอบดวย การวางแผน, การจัดองคแกร, การอํานวยการ, การประสานงาน, การรายงาน ขอ คําตอบมีลักษณะเป็นมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เกณฑแการแปลผลแบง เป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง ปาน
กลางและต่ํา และสวนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประกอบดวยดานความสําเร็จของงาน ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบและดานความเจริญกาวหนาในตําแหนง ขอคําถามเป็นมาตราสวนประมาณคา
ตามระดับการปฏิบัติ 5 ระดับคือ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เกณฑแการแปลผลแบงเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง ปานกลางและต่ํา และ
สวนที่ 5 ปใญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อหาความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน หลังจากนั้นนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชและคํานวณคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.90 การวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรม
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คอมพิวเตอรแสําเร็จรูปใชสถิติวิเคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson’s Product Moment correlation coefficient) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขตจังหวัดสุโขทัยสวนใหญเป็นเพศชาย ( รอยละ 50.50) มีอายุระหวาง 40-49 ปี (รอยละ 
45.30) ( X =43.92, S.D.=5.92, Max= 58, Min=30) สวนใหญมีสถานภาพสมรส/แตงงาน/อยูดวยกัน (รอยละ 93.70) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา (รอยละ 67.40) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 30,000-40,000 (รอยละ 64.20) ( X =37,045.89, S.D.=4,968.01, Max=45,000, 
Min=19,000) สําหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขตจังหวัดสุโขทัยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูระหวาง 
5-10 ปี (จํานวน 66.30) ( X =9.31, S.D.=7.54, Max=40, Min=1) (ดังตารางที่ 1) 

ปใจจัยการบริหารของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =2.88, S.D.=0.32)                  
เมื่อพิจารณาปใจจัยการบริหารจําแนกรายดานพบวา ดานกําลังคนอยูในระดับสูง ( X =2.98, S.D.=0.14) ดานงบประมาณอยูในระดับสูง ( X = 2.79, 
S.D.= 0.45) และดานวัสดุอุปกรณแอยูในระดับสูง ( X =2.79, S.D.=0.41) สําหรับปใจจัยกระบวนการบริหาร พบวา ภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =2.97, 
S.D.=0.18) เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารจําแนกรายดานพบวา ดานการวางแผนอยูในระดับสูง ( X =2.95, S.D.=0.23) ดานการจัดองคแกรอยูใน
ระดับสูง ( X =2.96, S.D.=0.20) ดานอํานวยการอยูในระดับสูง ( X =2.96, S.D.=0.20) ดานการประสานงานอยูในระดับสูง ( X =2.99, S.D.=0.10)                
ดานการรายงานอยูในระดับสูง ( X =2.95, S.D.=0.22)  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เขตจังหวัดสุโขทัย ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับสูง              
( X =2.97, S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับสูง ( X =2.91, S.D.=0.29) ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =2.93, S.D.=0.26) ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูในระดับสูง ( X =2.96, S.D.=0.20) ดานความรับผิดชอบอยูในระดับสูง ( X =2.99, 
S.D.=0.10) และดานความเจริญกาวหนาในตําแหนงอยูในระดับสูง ( X =2.97, S.D.=0.18) (ดังตารางที่ 2) 

ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยบริหารและกระบวนการบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 พบวา ปใจจัยบริหารไมมีความสัมพันธแกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย (r=0.123, p-value=0.236) เมื่อพิจารณาความสัมพันธแของ
ปใจจัยบริหารรายดานพบวา ดานวัสดุอุปกรณแมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด
สุโขทัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.202, p-value=0.05) ดานกําลังคนและดานงบประมาณไมมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดสุโขทัย (r=0.026, p-value=0.799; r=0.053, p-value=0.613 ตามลําดับ) กระบวนการบริหารมี
ความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( r=0.312, p-
value=0.002) เมื่อพิจารณาความสัมพันธแของกระบวนการบริหารรายดานพบวา ดานการวางแผน ดานการจัดองคแกร ดานการอํานวยการและดานการ
รายงานมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.496, 
p-value<0.001, r=0.262, p-value=0.01, r=0.562, p-value<0.001, r=0.227, p-value=0.027 ตามลําดับ) สําหรับดานการประสานงาน ไมมี
ความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย (r=0.019, p-value=0.858) (ดังตารางที่ 3) 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 

ปใจจัยบริหารไมมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย ( r=0.123, p-
value=0.236) อธิบายเหตุผลไดวา ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จําเป็นจะตองใชทรัพยากรการ
บริหารที่เพียงพอเขามาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ซ่ึงทรัพยากรการบริหารหรือที่เรียกวา 4’Ms นั้น เป็น
องคแประกอบสําคัญที่ชวยใหการบริหารงานใดๆประสบผลสําเร็จไดโดยงาย การบริหารงานทุกประเภทจําเป็นตองอาศัยปใจจัยหรือทรัพยากรการบริหา ร
เพราะเป็นปใจจัยพื้นฐานการบริหารงานซ่ึงทรัพยากรการบริหารประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ และกระบวนการบริหารจดัการ (ทองหลอ 
เดชไทย, 2545) ซ่ึงปใจจัยบริหารทําใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกิดแรงจูงใจในการนํามาใชในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นการกระตุนให
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปยังจุดหมายปลายทาง แตหากหนวยงานไมไดรับการสนับสนุนปใจจัยบริหารที่เพียงพอและเหมาะสมก็จะสงผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิผลตามตองการ ผลการศึกษาวิจัยนี้แตกตางจากการวิจัยของ มนตรี สอนนวน (2555) พบวา ปใจจัย
บริหารมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑแมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเส ริมสุขภาพ
ตําบลในจังหวัดขอนแกนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธแในระดับปานกลาง ( r=0.68, 95% CI=0.59-0.75, p-value<0.001) เมื่อพิจารณา
ปใจจัยการบริหารจําแนกตามองคแประกอบพบวา ดานกําลังคนไมมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดสุโขทัย สามารถอธิบายเหตุผลไดวา อัตรากําลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีจํานวนนอยไมครอบคลุมการ
ปฏิบัติกิจกรรมดานสาธารณสุขตางๆ ผลการวิจัยสอดคลองกับการวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ (2545) พบวา การบริหารงานที่จะประสบ
ผลสําเร็จตามเปูาหมายจะตองประกอบดวยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอจะทําใหผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ดานงบประมาณ ไมมี
ความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดสุโขทัย สามารถอธิบายเหตุ ผลไดวา งบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและไมทันตามเวลาที่กําหนด ( X =3.75, S.D.=1.01) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชูยศ ศรีวรขันธแ (2553) พบวา บุคลากรในทองถิ่นไมพึงพอใจตอการไดรับเงินคาตอบแทนเทาที่ควรและไดสะทอนใหเห็นปใญหาการไดรับเงิน
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ที่ไมไดรับความเป็นธรรมและการขาดมาตรฐานในการประเมินผลงานขององคแการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยว กับ
วิธีการและขั้นตอนตางๆตองไดรับการปรับปรุงและแกไขในสวนที่บกพรอง และทําใหเกิดปใญหาเพื่อแกไขและปูองกันไมใหเกิดขึ้นอีกในอนาคต แตแตกตาง
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จากการศึกษาวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2545) ที่พบวา การบริหารงานที่จะประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายจะตองประกอบดวย การไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอจะทําใหผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ดานวัสดุอุปกรณแอุปกรณแมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย สามารถอธิบายเหตุผลไดวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสาม ารถ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณแในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมดานสาธารณสุขไดอยางรวดเร็วและทันเวลา ( X =4.38, S.D.=0.79) เพราะเป็นเครื่องมือดําเนินงานไปสู
จุดหมายที่กําหนดไว การปฏิบัติงานจะตองมีวัสดุอุปกรณแที่เหมาะกับความตองการของแผนงานและโครงการและตองมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนแสูงสุด (บุญทัน สมีนอย และคณะ, 2554) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ (2545) 
ที่พบวา การปฏิบัติงานจะตองมีวัสดุอุปกรณแที่เหมาะกับความตองการของแผนงานโครงการและตองมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อใหทรัพยากร
ที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนแสูงสุด 

กระบวนการบริหาร มีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.312, p-value=0.002) อธิบายเหตุผลไดวา กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเกี่ยวของตอเนื่อง ผูบริหารจะเป็นผู
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรขององคแการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคแการ ซ่ึงเป็นหนาที่ของผูบริหารทุกคนตั้งแตระดับสูงสุดถึงระดับต่ําสุด โดย
กระบวนการบริหารประกอบดวยขั้นตอนที่เรียกวา POSDCORB ไดแก 1) การวางแผน เป็นการวางแผนหรือวางโครงการอยางกวางๆวามีงานอะไรบางที่
จะตองปฏิบัติตามลําดับ พรอมดวยวางแนววิธีปฏิบัติระบุวัตถุประสงคแของการปฏิบัติงานนั้นๆกอนลงมือปฏิบัติการ 2) การจัดองคแการเป็นการจัดรูป
โครงสรางหรือเคาโครงของการบริหารโดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือของตําแหนงตางๆของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนด
ลักษณะและวิธีการติดตอประสานสัมพันธแกันตามลําดับขั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นกันไป 3) การจัดบุคลากร เป็นการบริหารงานบุคคลข อง
หนวยงานตั้งแตการแสวงหา การบรรจุแตงตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้นตลอดจนการพิจารณาใหพนจากตําแหนงงาน รวมทั้ง
การบํารุงรักษาสภาพของการทํางานที่ดีใหมีอยูตลอดไป 4) การส่ังการ เป็นการวินิจฉัยสั่งการหลังจากที่ไดวิเคราะหแและพิจารณาโดยรอบคอบแลว รวมทั้ง
การติดตามและใหมีการปฏิบัติงานตามคําสั่งนั้นๆในฐานะที่ผูบริหารเป็นผูนําหรือผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 5) การประสานงานหรือสื่อสัมพันธแระหวาง
หนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆภายในองคแการใหเขากันไดเพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานซ้ําซอนหรือขัดแยงกันทําใหทุกหนวยงานประสาน
กลมกลืนกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหลักขององคแการรวมกัน 6) การรายงาน เป็นการเสนอรายงานใหผูบริหารที่รับผิดชอบทราบความเคลื่อนไหวความ
เป็นไปเป็นระยะๆทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาไดทราบความกาวหนาของงานของตนอยูเสมอ การเสนอรายงานจําเป็นตองมีการบันทึ กไวเป็น
หลักฐานมีการศึกษา การประเมินผลและมีการตรวจสอบเป็นระยะๆเพื่อการปรับปรุงไดทันทีหรือการปรับปรุงในอนาคต 7) การงบประมาณ เป็น  การ
จัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการใชจายเงิน  การทําบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม (Gulick, Luther, 
and L. Urwick, 1939) เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารจําแนกตามองคแประกอบ พบวา 

การวางแผน มีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อธิบายเหตุผลได
วา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการศึกษากฎระเบียบแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานอยูเสมอ  ( X =4.52, S.D.=0.54) ทําใหทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง นอกจากนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจะตองมีการวางแผนการใชงบประมาณ วัสดุอุปกรณแ และ
กําลังคน ( X =4.47, S.D.=0.65) เนื่องจากมีขอจํากัดในปใจจัยบริหารทั้งสามดาน ดังนั้น การวางแผนที่ดีในการใชทรัพยากรบริหารจะทําใหสามารถใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด ซ่ึงตรงกับหลักการวางแผนของ Henri Fayol (1949) ที่ระบุวา การวางแผนหรือวางโครงการอยางกวางๆวามีงาน
อะไรบางที่จะตองปฏิบัติตามลําดับ พรอมดวยวางแนววิธีปฏิบัติ ระบุวัตถุประสงคแของการปฏิบัติงานนั้นๆกอนลงมือปฏิบัติการ   
การจัดองคแกร มีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อธิบายเหตุผลไดวา 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดําเนินการจัดทําผังโครงสรางการบริหารงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไวอยางชัดเจน              
( X =4.52, S.D.=0.54) ซ่ึงตรงกับหลักการวางแผนของ Henri Fayol (1949) ที่ระบุวาการจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหารขององคแกรจะตอง
มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือของบุคลากรตําแหนงตางๆของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนดลักษณะบทบาทหนาที่และวิธีการ
ติดตอประสานสัมพันธแกันตามลําดับขั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นกันไป นอกจากนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการมอบหมาย
งานหนาที่ใหแกบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ( X =4.23, S.D.=0.47)  

การอํานวยการ มีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อธิบายเหตุ
ผลไดวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามารถมอบหมายหนาที่การงานใหแกผูปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถ
ของแตละคน ( X =4.47, S.D.=0.62) นอกจากนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรมีการ เปิดโอกาสใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ( X =4.38, S.D.=0.57) การ
อํานวยการของผูบริหารหนวยงานจะตองมีการมอบหมายหนาที่การงานใหแกผูปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของแตบุคลากรแต
ละคนและหนวยงานควรจัดหาอุปกรณแสื่อสาร เชน วิทยุสื่อสารหรือโทรศัพทแที่สามารถติดตอกับสาธารณสุขอําเภอและเครือขายบริการสุขภาพไดอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงตรงกับหลักการบริหารของ Henri Fayol (1949) ระบุวาการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  คือการส่ังใหคนทํางานตามที่มอบหมายงาน
ใหพนักงานทํางานตามภารกิจของหนวยงาน การวินิจฉัยสั่งการหลังการไดวิเคราะหแและพิจารณาโดยรอบคอบ การควบคุม บังคับบัญชาและการดูแลการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่ผูบริหารเป็นหัวหนาหนวยงาน 

การประสานงาน ไมมีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดสุโขทัย อธิบายเหตุ
ผลไดวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีกระบวนการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการโดยมีผูเกี่ยวของจากทุกฝุายเขามามีสว นรวมใน
การปฏิบัติงาน ( X =4.53, S.D.=0.58) นอกจากนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการเปิดโอกาสใหเพื่อนรวมงานปรึกษาและซักถามงาน
ดานตางๆไดโดยตรงดวยวิธีการติดตอที่มีประสิทธิผลรวมถึงรูปแบบที่ไมเป็นทางการ เชน โทรศัพทแ หรือวิทยุสื่อสาร ( X =4.38, S.D.=0.58)  
การรายงาน มีความสัมพันธแกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย อธิบายเหตุผลไดวา 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการติดตามปใญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน และแกไขขอบกพรองเพื่อใหการ
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ดําเนินงานเป็นไปโดยถูกตอง ( X =4.44, S.D.=0.63) การรายงานเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในหนวยงานเป็นประจําทุกปีงบประมาณโดยยึด
เปูาหมายเป็นรายงวดหรือรายงานประจําปีรวมทั้งมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในหนวยงานเม่ือไดรับการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหม ตรงกับ
หลักการของ Gulick Luther, L. Urwick (1939) ระบุวา การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจากบนและลาง การรายงานผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของกิจการอยางสม่ําเสมอสะดวกแกกา ร
ประสานงานอื่นจะเป็นการสรางความเขาใจอันดีตอกัน ตลอดจนเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจไปในตัว 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสโุขทัย  
คุณลักษณะสวนบุคคล (n=95) จํานวน รอยละ 

เพศ   
 ชาย 48 50.50 
 หญิง 47 49.50 
อาย ุ(ปี)   
 < 40 31 32.60 
 40 – 49 43 45.30 
 >= 50 21 22.10 
 Mean = 43.92, S.D.= 5.92, Min = 30, Max = 58            
สถานภาพ   
 โสด 5 5.30 
 สมรส/ แตงงาน/อยูดวยกัน 89 93.70 
 หมาย/หยา/แยก 1 1.10 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  64 67.40 
 ปริญญาโทและสูงกวา 31 32.60 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ปี)   
 < 5 20 21.10 
 5 – 10 63 66.30 
 >= 10 12 12.60 
 Mean = 9.31, S.D.= 7.54, Min = 1, Max = 40            
รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)   
 < 30,000 12 12.60 
 30,000 – 40,000 61 64.20 
 > 40,000 22 23.20 
 Mean = 37,045.89, S.D.= 4,968.01, Min = 19,200, Max = 45,000 

 
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปใจจยัการบริหาร กระบวนการบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวดัสุโขทัย (n=95) 

     ตัวแปร 

                         ระดับคะแนน 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ํา 
จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน)  

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1.ปใจจัยบริหาร 84 88.40 11 11.60 - - 2.88 0.32 
    กําลังคน 93 97.90 2 2.10 - - 2.98 0.14 
    งบประมาณ 77 81.10 15 15.80 2 2.10 2.79 0.45 
    วัสดุอุปกรณแ 75 78.90 20 21.10 - - 2.79 0.41 
2.กระบวนการบริหาร 92 96.80 3 3.20 - - 2.97 0.18 
    การวางแผน 90 93.70 5 5.30 - - 2.95 0.23 
    การจัดองคแการ 91 95.80 4 4.20 - - 2.96 0.20 
    การอาํนวยการ 91 95.80 4 4.20 - - 2.96 0.20 
    การประสานงาน 94 98.90 1 1.10 - - 2.99 0.10 
    การรายงาน 90 94.70 5 5.30 - - 2.95 0.22 
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 92 96.80 3 3.20 - - 2.97 0.18 
   ความสําเร็จของงาน 87 85.30 8 8.40 - - 2.91 0.29 
   การไดรับการยอมรับนับถือ 88 92.60 7 7.40 - - 2.93 0.26 
   ลักษณะของงานที่ปฏบิัต ิ 91 95.80 4 4.20 - - 2.96 0.20 
   ความรับผิดชอบ 94 96.80 1 1.10 - - 2.99 0.10 
   ความเจริญกาวหนาในตําแหนง 90 94.70 5 5.30 - - 2.97 0.18 
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ตารางที่ 3 สัมประสิทธแสหสัมพันธแของเพียรแสันระหวาง ปใจจัยบริหาร กระบวนการบริหาร และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุโขทัย 

ปใจจัยบรหิารและกระบวนการบริหาร 
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (r) p-value ระดับความสัมพันธแ 
ปใจจัยบรหิาร 0.123 0.236 ไมมีความสัมพันธแ 
 กําลังคน 0.026 0.799 ไมมีความสัมพันธแ 
 งบประมาณ 0.053 0.613 ไมมีความสัมพันธแ 
 วัสดุอุปกรณแ 0.202 0.05* มีความสัมพันธแ 
กระบวนการบริหาร N/A 0.002* มีความสัมพันธแ 
 ดานการวางแผน 0.496 <0.001** มีความสัมพันธแ 
 ดานการจัดองคแกร 0.262 0.01* มีความสัมพันธแ 
 ดานการอาํนวยการ 0.562 <0.001** มีความสัมพันธแ 
 ดานการประสานงาน 0.019 0.858 ไมมีความสัมพันธแ 
 ดานการรายงาน 0.227 0.027* มีความสัมพันธแ 

* คาระดับนยัสําคัญ นอยกวา 0.05 
** คาระดับนัยสําคัญ นอยกวา 0.001 
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การสร๎างแบบทดสอบทักษะฟุตซอลส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน 
CONSTRUCTION OF A FUTSAL SKILL TEST FOR UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS  

WITH HEARING IMPAIRMENT 
 

วิฐี ผนึกดี1  แอน  มหาคีตะ2 

Witee Phanukdee, Ann Mahakeeta 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อสรางแบบทดสอบและสรางเกณฑแของแบบทดสอบทักษะฟุตซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความบกพรองทางการไดยิน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นนักเรียน จํานวน 30 คน จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุ สาร
สุนทร และกลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑแปกติจํานวน 104 คน จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตนแ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน ที่ผานการเรียนวิ ชาฟุตซอ
ลไดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)เครื่องมือที่ใชการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะฟุตซอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประกอบดวย ทักษะการเดาะลูกฟุตซอลทักษะการเตะลูกฟุตซอลทักษะการหยุดลูกฟุตซอลทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลทักษะการยิงประตูฟุตซอลซ่ึง
วิเคราะหแคุณภาพของแบบทดสอบโดยหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) หาคาความเป็นปรนัย (Objectivity) หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)และสรางเกณฑแปกติโดยการใชคะแนนที (T-Score) ในการวิเคราะหแ 

ผลการวิจยัพบวา 
1.  คุณภาพของการสรางแบบทดสอบทักษะฟตุซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพรองทางการไดยินพบวา มีคา

ความความเชื่อมั่น เทากับ (r = .82 – .98) มีคาความเป็นปรนัย เทากับ (r = .94 – .99) และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2.  เกณฑแปกติของการสรางแบบทดสอบทักษะฟุตซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยใช
คะแนนทีรวม พบวา ระดับสูงมากมีคาทีเทากับ 61คะแนนขึ้นไป ระดับสูง มีคาทีเทากับ 56 – 60คะแนน ระดับปานกลาง มีคาทีเทากับ 47 – 55 คะแนน
ระดับต่ํา มีคาทีเทากับ 40 – 46 คะแนน และระดับต่ํามากมีคาทีเทากับ39 คะแนนลงมา 
 
ค าส าคัญ: แบบทดสอบ ฟุตซอล นักเรียน ความบกพรองทางการไดยิน 
 
Abstract 

The purpose of this study were 1) to create futsal skills practicing program and 2) to provide essential criteria of futsal 
skills practicing program for under secondary school students with hearing impairment. The samplers of this study was 30 
students from Sotsuksa anusarnsuntorn School and the samplers who came from the normal criteria for 104 students learned 
Futsal at school from Sotsuksa anusarnsuntorn School, Sotsuksa theparat School, Sotsuksa theparatNakhonPathom School, 
Sotsuksa Thungmahamek School, Sotsuksa Prachinburi School and Sotsuksa KhonKaen School. All samplers were picked by 
purposive sampling, and the research devices which the researcher provided were 1) futsal juggling skill 2) futsal kicking skill 3) 
ball controlling skill 4) futsal dribbling skill and 5) shooting skill. The practicing was analyzed by finding reliability, objectivity, 
Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, as well as providing essential criteria by using T-score to analyze.  

The result showed that: 
1.  The quality of futsal skills practicing for under secondary school students with hearing impairment revealed that the 

reliabity was at r= .82- .98, Pearson Product-Moment Correlation Coefficientwas at r = .94- .99, and the correlation was 
significantly in statistic at .05. 

2.  The essential criteria of futsal skills practicing for under secondary school students with hearing impairment by using 
T-score demonstrated that the highest level was at 61 or above, the high level was at 56-60, the medium level was at 47-55, the 
low level was at 40-46, and the lowest level was at 39 or below.  
 
Keywords : Test, Futsal, Students, Hearing Impairment  
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บทน า 
 ในสังคมปใจจุบัน มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเป็นจํานวนมาก มีทั้งบุคคลปกติ และอาจจะมีบุคคลพิเศษหรือมีความผิดปกติทางรางกาย               
ถือเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ โดยที่สังคมยอมรับความบกพรองทางรางกายและพรอมที่จะใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน การใหโอกาส ใหกําลังใจ
บุคคลกลุมนี้ถือเป็นสําคัญอยางยิ่งเพื่อใหมีความเทาเทียมกันในการใชชีวิตรวมกับบุคคลธรรมดาทั่วไป มีสิทธิไดรับการศึกษาเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป โดย
เห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหบุคคลทุกคนรวมทั้งบุคคลที่มีความ
บกพรองหรือพิการมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนโสตศึกษา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนในทักษะการเลี้ยง การสง – รับ และการยิงประตู ซ่ึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะนําไปสูการแขงขัน ถามีโอกาสไดยิงประตูนักเรียนมี
ทักษะพื้นฐานที่ดี จะเป็นหนทางนําไปสูชัยชนะ และยังสามารถนําทักษะที่ไดจากการเรียนการสอนมาใชในการออกกําลังกายไดอยางถูกตองและนอกจากนี้
ในการเรียนการสอนพลศึกษานั้นจําเป็นที่จะตองวัดและประเมินผลของผูเรียนวามีความรูเพียงใด ดังที่ พิชิต ภูติจันทรแ (2547 :8) ไดกลาววา การวัดผลจะ
ชวยชี้ขอบกพรองหรือปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อจะไดหาทางแกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหการเรียนการสอนมีคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพมากขึ้น แบบทดสอบทักษะก็เป็นเครื่องมือของการวัดที่จะใชประเมินความสามารถของผูเรียนตามจุดมุงหมาย 
 ฟุตซอลเป็นกิจกรรมอยางหนึ่งทางพลศึกษา และเป็นกิจกรรมที่บุคคลทั่วไปใชเป็นสื่อในการเลนและออกกําลังกาย ปใจจุบันในประเทศตางๆ ได
สนับสนุนใหประชากรในประเทศหันมาออกกําลังกายและเลนกีฬา บุคคลแตละคนมีความสามารถ ความถนัดที่แตกตางกันออกไป ฟุตซอลจึงเป็นกีฬา
ประเภทหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมจากคนทุกเพศ ทุกวัย และไดมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหเป็นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยปใจจุบันไดแพรหลายไป
ยังบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือคนพิการ เชน พิการทางสายตา หรือบุคคลที่มีความบกพรองทางหู  ซ่ึงจะชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายได
เป็นอยางดีและมีการแขงขันในระดับนักเรียน รวมถึงระดับชิงแชมปโลก ดังนั้นหากคนพิการไดมีโอกาสไดแขงขันกีฬา และยังชวยใหมีความสุขทั้งทางกาย
และทางใจ ใหแกคนพิการอีกดวย 
 
ความมุํงหมายของการวิจัย 
     1. เพื่อสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

2. เพื่อสรางเกณฑแปกติของแบบทดสอบทางทักษะกีฬาฟุตซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 วิริยะ บุญชัย (2529: 27-29) กลาวถึง การสรางแบบทดสอบทางพลศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเคราะหแเกมหรือลักษณะทางกาย เพื่อจะไดทราบเกี่ยวกับทักษะหรือองคแประกอบตางๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ครูตองเขาใจถึง
ความสัมพันธแของสวนตางๆ ดวยความสามารถบางอยางเกี่ยวกับยุทธวิธีและปฏิกิริยาของสวนอื่นๆ ลักษณะดังกลาวนี้มีความยากลําบากในการวัดมาก 
 2. เลือกขอทดสอบที่สามารถวัดคุณภาพที่ตองการ ในการเลือกขอสอบตองเลือกความสําคัญและความแมนตรงในการวัด สามารถเลือกจาก
แบบทดสอบที่มีอยูแลว เลือกจากขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หรือเลือกดวยตนเองภายหลังจากการวิเคราะหแ สําหรับแบบทกสอบทักษะทางกีฬาประเภท
ตางๆ นั้น ควรจะเป็นขอทดสอบที่วัดสภาพการณแของกีฬาจริงๆ 
 3. การดําเนินการทดสอบและการคิดคะแนน ในระยะแรกผูสรางแบบทดสอบอาจจะลองผิดลองถูกหลายครั้ง หลังจากนั้นก็วางแผนดําเนินการ
และการคิดคะแนน โดยทดสอบกับบุคคลเพียง 2 – 3 คน วิธีดําเนินการทดสอบและการคิดคะแนนควรชัดเจนและเขาใจงาย 
 4. ทดสอบความเชื่อถือไดของขอทดสอบในแตละรายการ โดยการทดสอบซํ้า ในขั้นนี้มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
    4.1 ผูรบัการทดสอบควรเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาได 
    4.2 การกําหนดจํานวนครั้งของการประลองในแตละขอทดสอบ ถาทําการประลอง 2 – 3 ครั้ง ใหบันทึกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดหรือบันทึก
คะแนนเฉลี่ยจากการประลองทั้งหมด 
    4.3 ขอทดสอบแตละรายการควรมีสัมประสิทธิ์แหงความเชื่อถือไดไมนอยกวา .70 ถาปรากฏวาคาของสัมประสิทธิ์แหงความเชื่อถือได
คอนขางต่ํา ผูสรางแบบทดสอบตองปรับปรุงขอทดสอบใหมอีกครั้งหนึ่ง 
 5. ทดสอบความเป็นปรนัยของขอทดสอบ โดยใชผูทดสอบอยางนอย 2 คน 
 6. สรางความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ ซ่ึงมีวิธีดําเนินการไดหลายแบบ  เชน 
    6.1 คะแนนของแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้น มีความสัมพันธแกับคะแนนของแบบทดสอบ ที่ถือวาเช่ือถือไดแลว 
    6.2 เมื่อเป็นแบบทดสอบที่วัดการปฏิบัติของกีฬาประเภทตางๆ คะแนนของการทดสอบจะมีความสัมพันธแกับผลของการแขงขันแบบพบกัน
หมด โดยคนที่ไดคะแนนสูงจากการทดสอบก็จะอยูในระดับที่สูงของการแขงขันดวย 
    6.3 กีฬาบางประเภทการจัดการแขงขันแบบพบกันหมดไมสะดวกเทาที่ควร จึงนิยมการใชประเมินคา ของผูเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทนั้น ถา
คะแนนของการประเมินคามีความสัมพันธแกับคะแนนการทดสอบ ขอทดสอบก็มีความเท่ียงตรง วิธีนี้มีขอควรระวังคือ การพิจารณาผูเชี่ยวชาญ 
    6.4 การเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบกับขอทดสอบแตละรายการของแบบทดสอบโดยหามาตรฐานของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
แลวนําคะแนนของการทดสอบไปเปรียบเทียบ ถามีความสัมพันธแกันสูง แสดงวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงหรือนําแบบทดสอบแตละ รายการ
เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ถามีความสัมพันธแกันก็สามารถเลือกขอทดสอบอันใดอันหนึ่งได 

7. ปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกวิธีปฏิบัติและการคิดคะแนน 
8. สรางเกณฑแปกติ โดยเปลี่ยนคะแนนใหเป็นคะแนนที T – Score หรือเปอรแเซ็นตแไทลแ 

พิชิต ภูติจันทรแ (2547: 15-19) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของขอสอบที่ดีมีดังตอไปนี้ 
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1.  ความเท่ียงตรง (Validity) ความเท่ียงตรง หมายถึง ความสามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการจะวัด หรือสามารถวัดไดตามจุดประสงคแของการวัด 
ความเท่ียงตรงมี 4 ลักษณะ คือ 

ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
ความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 
ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณแ (Predictive Validity)  
2.  ความเชื่อมั่น (Reliability) เครื่องมือที่เชื่อมั่นได หมายถึง เครื่องมือนั้นสามารถใหขอมูลที่คงที่แนนอนหรือคงเสนคงวาไมเปลี่ยนไปมา การ

วัดครั้งแรกเป็นอยางไร เมื่อวัดซํ้ากี่ครั้งก็ไดผลเหมือนเดิม แบบทดสอบที่เชื่อมั่นได จะสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอน ปกติในการสอบแตละครั้งคะแนน
ที่ไดมักไมคงที่ แตถาอันดับของผูสอบยังคงที่เหมือนเดิม ก็ยังถือวาขอสอบนั้นมีความเชื่อมั่นสูง วิธีหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทําไดหลายวิธี ไดแก 

การสอบซํ้า (Test – Retest) เป็นการนําแบบทดสอบชุดเดียวกันไปสอบเด็กกลุมเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลาหางกันพอสมควร แลวนํา
คะแนนทั้ง 2 ครั้งมาหาความสัมพันธแกัน (ใชสูตรคํานวณ) คาที่ไดคือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ วิธีเชนนี้เรียกวา การวัดความคงที่ (Measure of 
Stability) 

ใชแบบทดสอบคูขนาน (Parallel Tests Equivalence Tests) เป็นการใชขอสอบ  2 ชุด ที่มีลักษณะและคุณภาพใกลเคียงกันมากที่สุด ทั้ง
ดานเนื้อหา ความยากงาย อํานาจจําแนก ลักษณะคําถามและจํานวนขอคําถาม ไปสอบเด็กกลุมเดียวกันสอบทั้ง 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน และนําคะแนนทั้ง 
2 ชุด มาหาความสัมพันธแ (ใชสูตรคํานวณ) คาที่ไดคือ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวิธีเชนนี้เรียกวา การวัดคูขนาน (Measure ofEquivalence Tests) 
วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ (Split-Half) เป็นการใชขอสอบฉบับเดียวกัน สอบเด็กกลุมเดียวเพียงครั้งเดียวแตเวลาตรวจอาจตรวจเฉพาะขอคูและขอค่ี จะได
คะแนนเป็น 2 ชุดหรืออาจแบงขอสอบออกเป็น 2 ชุด มาหาความสัมพันธแกัน (ใชสูตรคํานวณ) คาที่ไดคือ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ วิธีเชนนี้เรียกวา 
การวัดความคงที่ภายใน (Internal Consistency) 

วิธีคูเดอรแ– ริชารแดสัน (Kuder-Richardson Mothod) เป็นการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคลายวิธี การวัดความคงที่ภายใน ( Internal 
Consistency)โดยใชสูตรคํานวณ 2 สูตร คือ เคอารแ 20 (KR-20) และเคอารแ 21 (KR-21) 

3.  ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความเป็นปรนัยในที่นี้หมายถึง ความชัดเจน ความถูกตอง และการเขาใจตรงกันโดยยึกถือความถูกตองตาม
หลักวิชาการเป็นเกณฑแ ตรงขามกับความเป็นอัตนัย (Subjectivity)ซ่ึงยึดถือความคิดเห็น ความรูสึก และเหตุผลของแตละบุคคลเป็นสําคัญ คุณสมบัติ
ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ ประกอบดวย 3 ประการ คือ 

3.1 คําถามชัดเจน ใครอานก็จะตีความเหมือนกัน 
3.2 ตรวจใหคะแนนไดตรงกัน ใครตรวจก็จะไดคะแนนเทากัน 
 3.3 แปลความหมายคะแนนไดตรงกัน ใครตอบถูกมาก-นอยเพยีงไร 
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2529: 331) ไดกลาววา การวัดผล (Measurement) คือ ปริมาณที่ไมสามารถมองเห็นไดโดยตรงคือ การพัฒนาดาน

พฤติกรรมตางๆของมนุษยแที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชนความรูความสามารถ ในการเคลื่อนไหวและความรูสึกตางๆ ในการที่จะตองสรางสภาพการณแที่
ถูกวัดใหแสดงพฤติกรรมที่มีอยูออก มาใหวัดเสียกอนจึงจะรูปริมาณได การวัดทักษะและสมรรถภาพตองใชแบบทดสอบเฉพาะอยางเพื่อกระตุนใหผูที่ถูก
วัดแสดงพฤติกรรมออกมาในการวัดผลจึงตองใชแบบทดสอบตางๆ ใหตรงกับจุดมุงหมาย รวมถึงวิธีการประเมินผล (Evaluation)คือ การนําเอาผลหรือ
ปริมาณที่ไดจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑแ หรือมาตรฐานที่มีอยูแลว หรือมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมาเอง 

ผดุง อารยะวิญโู (2542 : 11) ไดอธิบายความหมายของบุคคลที่มีความยกพรองทางการไดยินไววา คนหูตึง หมายถึง คนที่สูญเสีย
ความสามารถในการไดยิน แตไมถึงกับสูญเสียทั้งหมด หากใชเครื่องชวยฟใงแลวจะสามารถไดยินเสียง โดยสามารถไดยินเสียงที่มีความดังตั้งแต 26 เดซิเบล 
ถึงเสียงที่มีความดัง 90 เดซิเบล เมื่อวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิทธแ ในหูขางที่ดีกวา คนหูหนวก หมายถึงคนที่สูญเสียการได
ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป วัดดวยเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิทธแ ในหูขางดีกวา คนเหลานี้ไมสามารถใชการไดยินใหเป็นประโยชนแในการ
ฟใงอยางเต็มประสิทธิภาพ 

สุรินทรแ ยอดคําแปง (2543: 40) เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน (Children with Hearing Impaired)  
 1. เด็กหูตึง หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดถึงขนาดที่ทําใหมีความยากลําบากจนไมสามารถเขาใจคําพูด และการสนทนา แตไมถึงกับหมดโอกาสที่
จะเขาใจภาษาพูดจากการไดยินดวยหูเพียงอยางเดียวโดยไมมีเครื่องชวยฟใง บงตามระดับการไดยิน ซ่ึงอาศัยเกณฑแการพิจารณาอัตราความบกพรองของหู 
โดยใชคาเฉลี่ยจากการไดยินที่ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 รอบตอวินาที (เฮิรแท: Hz) ในหูขางที่ดีกวา จําแนกได 4 กลุม  
   1.1 เด็กหูตึงระดับนอย มีการไดยินเฉลี่ย 26 – 40 เดซิเบล (db) เด็กจะมีปใญหาในการรับฟใงเสียงเบาๆ เชน เสียงกระซิบ หรือเสียงจากที่ไกลๆ 
    1.2 เด็กหูตึงระดับปานกลาง มีการไดยินเฉลี่ยระหวาง 41 – 55 เดซิเบล (db) เด็กจะมีปใญหาในการรับฟใงเสียงพูดคุยที่ดังในระดับปกติที่มี
ระยะหาง 3 – 5 ฟุต และไมเห็นหนาผูพูด ดังนั้น เมื่อพูดคุยดวยเสียงธรรมดาก็จะไมไดยิน หรือไดยินไมชัด จับใจความไมได และมีปใญหาในการพูด
เล็กนอย เชน พูดไมชัด ออกเสียงเพี้ยน พูดเสียงเบา หรือเสียงผิดปกติ 
    1.3 เด็กหูตึงระดับมาก มีการไดยินเฉลี่ยระหวาง 56 – 70 เดซิเบล (db) เด็กจะมีปใญหาในการรับฟใง และเขาใจคําพูด เมื่อพูดคุยกันดวย
เสียงดังเต็มที่ก็ยังไมไดยิน มีปใญหาในการรับฟใงเสียงหลายเสียงพรอมกัน มีพัฒนาการทางภาษา และการพูดชากวาปกติ พูดไมชัด เสียงเพี้ยน บางคนไมพูด 
    1.4 เด็กหูตึงระดับรุนแรง มีการไดยินเฉลี่ยระหวาง 71 – 90 เดซิเบล (db) เด็กจะมีปใญหาในการรับฟใงเสียงและการเขาใจคําพูดอยางมาก 
เด็กจะสามารถไดยินเฉพาะเสียงที่ดังใกลหูในระยะ 1 ฟุต การพูดคุยดวยตองตะโกน หรือใชเครื่องขยายเสียงจึงจะไดยิน เด็กจะมีปใญหาในการแยกเสียง 
เด็กมักพูดไมชัด และมีเสียงผิดปกติ บางคนไมพูด 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ จากนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่

ผานการเรียนในวิชาฟุตซอล จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑแปกติของแบบทดสอบทักษะฟุตซอลนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่กําลังศึกษาอยู ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 104 คน ที่ผานการเรียนในวิชาฟุตซอลโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling)  

แบบทดสอบทักษะฟุตซอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยทักษะ 5 รายการดังนี้1.)ทักษะการเดาะลูกฟุตซอล 2.)ทักษะการเตะลูกฟุตซอล  3.)
ทักษะการหยุดลูกฟุตซอล 4.)ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล  5.)ทักษะการยิงประตูฟุตซอล อุปกรณแที่ใชในการทดสอบทักษะฟุตซอล ดังนี้ลูกฟุตซอลนาฬิกา
จับเวลาธงสีสีแดงปากกากรวยเทปวัดระยะ ผนังกําแพงประตูฟุตซอลเชือกไนลอนขนาด 3.5 มิลลิเมตร 
 
วิธีการด าเนินการทดสอบ 

1. ศึกษาเนื้อหา หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางแบบทอสอบทักษะฟุตซอล เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสรางแบบทดสอบทักษะฟุตซอล 
 2. เลือกทักษะฟุตซอลที่ตรงกับจุดประสงคแของเนื้อหาวิชาฟุตซอล 

3. นําแบบทดสอบทักษะฟุตซอล ไปปรึกษากับอาจารยแที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ 
 4. สรางแบบทดสอบทักษะฟุตซอลฉบับราง เพื่อนําแบบทดสอบทักษะฟุตซอลที่สรางขึ้นไปทดลองใช (Tryout) เพื่อหาจุดบกพรองและแกไข
โดยนําไปทดลองใชกับกลุม 

5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยวิธีเชิงประจักษแ ( Face 
Validity) โดยตรวจสอบความถูกตอง  

6. นําแบบทดสอบทักษะฟุตซอลที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข  
7. นําแบบทดสอบทักษะฟุตซอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปหาคุณภาพเครื่องมือและสรางเกณฑแปกติกับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน  
8. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหแ ในการใชกลุมตัวอยาง สถานที่ อุปกรณแ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  
 9. จัดหาผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 10. กอนทําการทดสอบ ผูวิจัยอธิบาย พรอมกับครูภาษามือ และสาธิตวิธีการทดสอบ 
 11. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
 12. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหแแปลผล  
 
ผลการวิจัย 

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะฟุตซอล ดังนี้ A1 , A2 , A3 มีคาความเชื่อมั่นโดยรวมที่ .98 ยกเวน A4 มีคา .93 และ A5 มีคา .82 
ตามลําดับ มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คาความเป็นปรนัยของแบบทดสอบทักษะฟุตซอล โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแจากการใหคะแนนของผูประเมิน 2 ทาน ดังนี้A1 , A2 มีคาที่ 
.99 และ A3 , A4 ,A5 มีคาโดยรวม .94 มีความสัมพันธแกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนดิบสูงสุด คะแนนดิบต่ําสุด คะแนนทีสูงสุด คะแนนทีต่ําสุด พบวา แบบทดสอบทักษะฟุตซอลมี
คาเฉลี่ย เทากับ 14.38 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.09 คะแนน คะแนนดิบสูงสุด 26.2 คะแนน คะแนนดิบต่ําสุด 4 คะแนน คะแนนทีสูงสุด 
71.67 คะแนน และคะแนนทีต่ําสุด 28.65 คะแนน 
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เกณฑแปกติของแบบทดสอบทักษะฟุตซอลสําหรับนักเรียนชาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความบกพรองทางการไดยิน (N = 104) 
ทักษะแตละรายการ ระดับความสามารถ คะแนนที คะแนนดิบ 

1. ทักษะการเดาะลูกฟุตซอล สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 

65 ขึ้นไป 
55-64 
45-54  
35-44 

34 ลงมา 

43 ขึ้นไป 
33-42  
23-32  
13-22  

12 ลงมา 
2. ทักษะการเตะลูกฟุตซอล สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 

64 ขึ้นไป 
56-63 
48-55 
40-47 

39 ลงมา 

36 ขึ้นไป 
28-35 
20-27 
12-19 

11 ลงมา 
3. ทักษะการหยุดลูกฟุตซอล สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 

49 ขึ้นไป 
47-48 
45-46 
43-44 

42 ลงมา 

10 ขึ้นไป 
9 

7-8 
6 

5 ลงมา 
4. ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 

55 ขึ้นไป 
52-54 
49-51 
46-48 

45 ลงมา 

15 ขึ้นไป 
12-14 
9-11 
6-8 

5 ลงมา 
5. ทักษะการยิงประตูฟุตซอล สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 

67 ขึ้นไป 
56-66 
45-55 
34-44 

33 ลงมา 

16 ขึ้นไป 
13-15 
10-12 
7-9 

6 ลงมา 
6. ความสามารถของทักษะฟุตซอล สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 

61 ขึ้นไป 
56–60 
47–55  
40–46 

39 ลงมา 

 

 
สรุปและอภปิรายผล 

1.  คุณภาพของแบบทดสอบทักษะฟุตซอล มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ระหวาง .82 - .98 และคาความเป็นปรนัย ระหวาง .94 -.99              
โดยขอทดสอบแตละรายการมีสัมประสิทธิ์แหงความเชื่อถือไดไมนอยกวา .70  มีความสัมพันธแกับคะแนนของแบบทดสอบที่เชื่อถือได สอดคลองกับ              
วิริยะ บุญชัย (2529: 27-29) กลาวไววา การสรางแบบทดสอบทางพลศึกษาผูรับการทดสอบควรเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาได ตองมีการกําหนด
จํานวนครั้งของการประลองในแตละขอทดสอบ ถาทําการประลอง 2 – 3 ครั้ง ใหบันทึกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดหรือบันทึกคะแนนเฉลี่ยจากการประลอง
ทั้งหมดและขอทดสอบแตละรายการควรมีสัมประสิทธิ์แหงความเชื่อถือไดไมนอยกวา .70 ถาปรากฏวาคาของสัมประสิทธิ์แหงความเชื่อถือไดคอนขางต่ํา 
ผูสรางแบบทดสอบตองปรับปรุงขอทดสอบใหมอีกครั้งหนึ่งดังที่พิชิต  ภูติจันทรแ (2547: 15-19) กลาวไววา  

1) ความเชื่อมั่นความเชื่อมั่น (Reliability) เครื่องมือที่เชื่อมั่นได หมายถึง เครื่องมือนั้นสามารถใหขอมูลที่คงที่แนนอนหรือคงเสนคงวาไม
เปลี่ยนไปมาการวัดคร้ังแรกเป็นอยางไร เมื่อวัดซํ้ากี่ครั้งก็ได ผลเหมือนเดิม แบบทดสอบที่เชื่อมั่นได จะสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอน ปกติในการสอบ
แตละครั้งคะแนนที่ไดมักไมคงที่ แตถาอันดับของผูสอบยังคงที่เหมือนเดิม ก็ยังถือวาขอสอบนั้นมีความเชื่อมั่นสูง วิธีหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทําได
หลายวิธี ไดแกการสอบซํ้า (Test – Retest)ใชแบบทดสอบคูขนาน (Parallel Tests Equivalence Tests) วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ (Split-Half) วิธีคู
เดอรแ– ริชารแดสัน (Kuder-Richardson Mothod)  

2)  ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความเป็นปรนัยในที่นี้หมายถึง ความชัดเจนความถูกตองและการเขาใจตรงกันโดยยึกถือความถูกตอง
ตามหลักวิชาการเป็นเกณฑแ ตรงขามกับความเป็นอัตนัย (Subjectivity)ซ่ึงยึดถือความคิดเห็น ความรูสึก และเหตุผลของแตละบุคคลเป็นสําคัญ คุณสมบัติ
ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ  

2.  สรางเกณฑแทักษะฟุตซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพรองทางการไดยิน จากการวิจัยครั้งนี้ใชคะแนนดิบ
และคะแนนที (T-Score) ในการวิเคราะหแโดยสามารถแบงเกณฑแปกติ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก สอดคลองกับ                   
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พูนศักดิ์ ประถมบุตร (2532: 22-25) ไดกลาวไววา เกณฑแปกติ (Norms) หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประชากรกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ซ่ึงผูดําเนินการทดสอบสามารถนําผลจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับประชากรในลักษณะเดียวกันไดเกณฑแปกตินี้มีคว ามจําเป็นสําหรับครูพลศึกษา 
เพราะการวัดผลภาคปฏิบัติของพลศึกษา ในขั้นแรกผลอาจจะออกมาเป็นระยะทาง เวลา หรือจํานวนครั้ง ซ่ึงจะตองนําผลที่ไดนั้นไปเปรียบเทียบกับเกณฑแ
ปกติที่สรางไวแลว หรืออาจจะสรางขึ้นมาใชเองก็ไดนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ลวนและอังคณา (2539)ไดแบงเกณฑแปกติตามลักษณะของการใชสถิติการ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 
  1. เกณฑแปกติเปอรแเซ็นตแไทลแ (Percentile Norms) 
  2. เกณฑแปกติคะแนนที (T-score Norms)  
 ดังนั้น แบบทดสอบทักษะฟุตซอลสําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่ผูวิจัยสร างขึ้น มีความ
เชื่อมั่น มีความเป็นปรนัย และมีความเที่ยงตรง และสามารถนําไปใชในการทดสอบนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซ่ึงอุปกรณแที่ใชในการทดสอบ
สามารถหาไดงาย มีอยูในโรงเรียนและราคาถูก ใชเวลาในการทดสอบนอย ไมซับซอน เขาใจงาย และยังสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางดานตางๆ อีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธแฉบับนี้ สําเร็จดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยแ ดร.แอน มหาคีตะ อาจารยแที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ รองศาสตราจารยแ ดร.
ไพบูลยแ ศรีชัยสวัสดิ์ และรองศาสตราจารยแวัฒนา สุทธิพันธุแ ประธานและกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธแ ที่กรุณาแนะนําขอบกพรอง ชวยเหลือ อีก
ทั้งชวยตรวจปริญญานิพนธแฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณแได และขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกๆทานไว ณ โอกาสนี้ ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอกราบขอบ พระคุณมารดา 
ครอบครัว ญาติพี่นอง ครูบาอาจารยแทุกทานที่คอยอบรม สั่งสอน ผูวิจัยใหมีความรูความเจริญกาวหนาทั้งการเรียนและหนาที่การงาน รวมทั้งผูที่มีอุปการ
คุณ ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล จนทําใหปริญญานิพนธแฉบับนี้สมบูรณแอนึ่ ง คุณประโยชนแใดที่ไดจาก
วิทยานิพนธแฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศในกับคุณพอทรงเกียรติ ผนึกดี ที่ไดลวงลับไปแลว 
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ผลของโปรแกรมสํงเสริมสขุภาพตํอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
ของผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน ต าบลบ๎านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

Effect of Health Promotion Program on Behavior controlling Blood Sugar Level among Patients with 
Diabetes Mellitus in Ban-Suan Sub-district, Muang, Sukhothai Province 

 
ดวงตะวัน เทพวัง1  มณีรัตน๑ ศิริโกํงธนู2 วริชฐา กิจสาคร3 ก๎ูเกียรติ ก๎อนแก๎ว4 

Doungtawan Teapwang,  Maneerat Sirikongthanu,  Warittha Kitsakhon, Kukiet Konkaew 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวย
โรคเบาหวาน ตําบลบานสวน อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปุวยโรคเบาหวาน จํานวน 60 คน แบงเป็นกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม กลุมละ 30 คน โดยใชเกณฑแคัดเขาและเกณฑแคัดออก เครื่องมือวิจัย ประกอบดวยโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ไดแก Paired t-test และ Independent t-test ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมสงเสริมสุขภาพสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปุวยโรคเบาหวานได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ, โรคเบาหวาน, สุโขทัย 
 
Abstract 
 The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of health promotion program (HPP) on 
behavior controlling blood sugar level among diabetes mellitus (DM) patients in Ban-Suan sub-district, Muang, Sukhothai province. 
Sixty DM patients were assigned based on inclusion and exclusion criteria to experimental and control groups, 30 for each group. 
The HPP on behavior controlling blood sugar level and questionnaire of behavior in blood glucose control were used as research 
tools. Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics (paired t-test and independent t-test). The results showed 
that HPP could change blood sugar level control behavior in DM patients with statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: Health promotion program, Diabetes, Sukhothai 
 
บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคไมติดตอเรื้อรังไมสามารถรักษาใหหายขาดได อีกทั้งยังเป็นปใญหาดานสาธารณสุขที่ทั่วโลกใหความสนใจ ทั้งนี้องคแการ
อนามัยโลก พบวา 1 ใน 20 ของประชากรโลกปุวยเป็นโรคเบาหวานหรือประมาณ 387 ลานคน และคาดการณแวาในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรปุวยดวย
โรคเบาหวานมากขึ้นถึง 600 ลานคนทั่วโลก (นุชรี อาบสุวรรณ,  2558) กระทรวงสาธารณสุขระบุวา โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการปุวยเป็นอันดับแรกใน
กลุมโรคเร้ือรังของคนไทย และยังมีประชากรที่เสี่ยงเป็นโรคนี้อีก ประมาณ 10 ลานคน อีกทั้งยังคาดการณแวา ปี พ.ศ. 2568 จะมีผูปุวยเบาหวานเพิ่มเป็น
รอยละ 3.7 ของประชากรไทย (เพ็ญศรี พงษแประภาพันธแ, สุวิมล แสนเวียงจันทรแ และประทีป ปใญญา,  2552) โรคเบาหวานเป็นภาวะเจ็บปุวยเรื้อรังที่
ตองการการดูแลอยางตอเนื่อง ผูปุวยที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน ทําใหเกิดภาวะไตวาย กลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด ตาบอด เป็นแผลเรื้อรังที่เทาจนลุกลามถึงตองตัดเทาหรือขา สงผลใหผูปุวยเกิดความทุกขแทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ไมสามารถดําเนินชีวิต
ไดตามปกติ การเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน สาเหตุเกิดจากผูปุวยมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมเหมาะสม มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไมถูกตอง การขาดการออกกําลังกาย หรือการรับประทานยาไมครบถวน เป็นตน จึงทําใหเกิดภาวะแทรกซอนที่เป็นอันตรายตอสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมจะชวยใหผูปุวยลดภาวะแทรกซอนดังกลาวได 
 จากการศึกษารายงานสุขภาพของคนไทย พบวา ในปใจจุบันยังมีผูปุวยโรคเบาหวาน ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ได ถึงรอยละ 81.9 (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2552) เนื่องจากการขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหไม
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได และจากการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยูเป็นเวลานาน หรือควบคุมโรคไดไมดี  ยิ่งทําใหมีภาวะแทรกซอนตามมา 
ซ่ึงจุดมุงหมายที่สําคัญในการดูแลรักษาผูปุวยเบาหวาน ไมไดอยูที่การรักษาใหหายขาด แตเป็นการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการป รับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง คือ การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย อารมณแ และการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด เพื่อใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดและสามารถปูองกันโรคแทรกซอนได 

                                                           
1  นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2  นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3  นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4  อาจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail: kukietk@gmail.com 086-6785974 
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สําหรับจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2559 พบวา มีจํานวนประชากร 616,677 คน มีผูปุวยโรคเบาหวานทั้งหมด 6,855 ราย และในอําเภอเมือง
สุโขทัยมีผูปุวยโรคเบาหวานมากถึง 996 ราย อําเภอเมืองสุโขทัย มีจํานวน 10 ตําบล และตําบลบานสวนเป็นหนึ่งในตําบลที่มีผูปุวยโรคเบาหวานสูงถึง 
163 ราย และยังมีแนวโนมของผูปุวยโรคเบาหวานและผูปุวยที่ไมสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได (ศูนยแขอมูลสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,  2559) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสงสัยวาจะมีแนวทางหรือวิธีการใดหรือไมที่จะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวย
โรคเบาหวานได ผูวิจัยจึงไดจัดทําโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาห วาน โดย
ประยุกตแแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 1991) และทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรแ (Becker, 1975) มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําผลที่ไดมาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ สงเสริมพฤติกรรม และการจัดการการดูแลตนเอง ใหผูปุวยมีความสามาร ถดูแล
ตนเองและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลบานสวน อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) แบบสองกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Two group pre-
test and post-test) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ผูปุวยเบาหวานที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแวาเป็นโรคเบาหวานที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวน 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแคว อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 163 คน 
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่

เขารับการรักษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวน จํานวน 30 คน จัดเป็นกลุมทดลอง และคัดเลือกจากตําบลปากแคว อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ที่เขารับการรักษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแคว จํานวน 30 คน จัดเป็นกลุมควบคุมโดยใชเกณฑแคัดเขาไดแก เป็นผูที่มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณแ สามารถพูด ฟใง และเขาใจภาษาไทย และยินดีใหความรวมมือ และเขารวมโปรแกรมตลอดการทําวิจัย เกณฑแคัดออกไดแกผูปุวยโรคเบาหวานที่
เขารวมกิจกรรมไมครบตามระยะเวลาในการใหโปรแกรม 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชนิด ไดแก โปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

ของผูปุวยโรคเบาหวาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในผูปุวยโรคเบาหวานโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน 
โดยประยุกตแมาจากแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 1991) และทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรแ (Becker, 1975)                   
โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาหแ ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 สรางความสัมพันธแ  กิจกรรมที่ 2 ใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน 
กิจกรรมที่ 3 ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมที่ 4 ละลายพฤติกรรม 
กิจกรรมที่ 5 อาหารดีมีประโยชนแ  กิจกรรมที่ 6 แลกเปลี่ยนประสบการณแ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน 
เป็นแบบสอบถามขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการควบคุมระกับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองจากการทบทวนตํารา 

เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูปุวยโรคเบาหวาน จํานวน 8 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได 

ระยะเวลาในการเป็นโรค และประเภทของโรคเบาหวาน 
      สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองจากการทบทวนตํารา 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะขอคําถามเป็นแบบปลายปิด จํานวน 30 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ความตรงของเครื่องมือ (Validity) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความสอดคลองระหวางนิยามปฏิบัติการกับคําถามและ

ความเหมาะสมของคําถามจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคามากกวา 0.5 ทุกขอคําถาม 
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช  (Try - out) กับประชากรที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง แลวจึงนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซ่ึงมีคาเทากับ 0.839  
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ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นเตรียมการ 

ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงนายแพทยแ
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอความรวมมือประสานงานติดตอกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุโขทัย  และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานสวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแคว จากนั้นจึงติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ทั้ง 2 
แหง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคแ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย     
ขั้นด าเนินการ 
 ดําเนินการทดลองใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมทั้งสิ้น 8 สัปดาหแ ซ่ึงกลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ สวนกลุมควบคุมจะดําเนินชีวิตตามปกติ ซ่ึงจะดําเนินการทดลองทั้งสองกลุม
พรอมกัน 
 สัปดาหแที่ 1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูปุวยโรคเบาหวาน แบบสอบถาม
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน 
 สัปดาหแที่ 2 – 7 กลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน 
 สัปดาหแที่ 8 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยแบบสอบถามชุดเดียวกันกับกอนการทดลอง  
 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 วิเคราะหแขอมูลสวนบุคคล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 วิเคราะหแเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กอนและหลังการใหโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลบานสวน อํา เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยใชสถิติ Paired sample t – test และ 
Independent sample t – test ตามลําดับ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนพฤตกิรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานกอนและหลังการทดลอง          

กลุํมทดลอง n  ̅ S.D t df p-value 
กอน 30 47.53 4.439    

    -2.011 58 <.001* 

หลัง 30 51.17 4.646    
* p-value < .05 
 จากตารางที่ 1 พบวา พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานหลังการใหโปรแกรมสงเสริมสุขภาพแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <.001 โดยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานของกลุมทดลอง กอน
การทดลองมีคาเฉลี่ย 47.53 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.439 เมื่อไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 51.17 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.646 ทั้งนี้พบวา คาคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยเบาหวานหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง 
3.64 คะแนน  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กลุํม n  ̅ S.D t df p-value 
กลุมทดลอง 30 51.17 4.646    

    4.209 58 < .001* 

กลุมควบคุม 30 45.17 6.275    
* p-value < .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานหลังการใหโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <.001 โดยพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานของกลุมทดลอง 
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 51.17 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.646 ในขณะที่กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปุวยเบาหวาน 45.17 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.275 ทั้งนี้พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวย
โรคเบาหวานหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม 6 คะแนน   
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลบานสวน อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 คะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกัน  
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา กลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายไดวาการที่กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ทําใหเกิดพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากการนําแนวคิดและทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 
1991) และทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรแ (Becker, 1975) นํามาประยุกตแใชในโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ในการจัดทําโปรแกรมสงเสริมสุขภาพสงผลใหพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับที่สูงขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการทดลองสอดคลองกับการศึกษาของ สุกรี โสพัฒนแ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยเบาหวานชนิดที่ 2  อําเภอกันทรลักษแ  จังหวัดศรีสะเกษ, นิรัตนแ อิมามี, ธิดา ศิริ, 
มันทนา ประทีปเสน และคณะ (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการสรางพลังรวมกับการตั้งเปูาหมายเพื่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญศรี พงศแประภาพันธแ, สุวิมล แสนเวียงจันทรแ และ
ประทีป ปใญญา (2552) ที่ศึกษากระบวนการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปุวยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาส ที่พบวา หลังการทดลอง
ของกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเขารวมกิจกรรมของกลุมทดลองโดยไดรับความรูในเรื่องการดูแลตนเองในการควบคุมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 
การจัดการกับอารมณแและการใชยารักษาโรคเบาหวานที่ถูกตอง สงผลใหผูปุวยโรคเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
สมมติฐานที่ 2 คะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวากลุมทดลองหลังไดเขารับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวย
โรคเบาหวานแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายผลไดวา การที่กลุมควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน เนื่องจากไมไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ตางจากกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น ซ่ึงไดนําแนวคิดและทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 1991) และทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรแ (Becker, 1975) มา
ประยุกตแใชในโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานมาใชในการจัดทําโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ 
ทําใหผูปุวยโรคเบาหวานไดรับรูการดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไดอยางเหมาะสม สงผลใหกลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการทดลองสอดคลองกับการศึกษา
ของ นิรัตนแ อิมามี, ธิดา ศิริ, มันทนา ประทีปเสน และคณะ (2551) ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการสรางพลังรวมกับการตั้งเปูาหมายเพื่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก , ณิชาพัฒนแ เรืองสิริวัฒนแ, ปาหนัน พิชยภิญโญ และสุนียแ ละ
กําปใ่น (2556) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยประยุกตแทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใน
ประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และสอดคลองกับการศึกษาของ รังสิมา รัตนศิลา, ขวัญใจ อํานาจสัตยแซ่ือ, สิรินทร ฉันศิริกาญจน และคณะ 
(2557) ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการจัดการผูปุวยรายกรณีผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมไมได โดยพบวา หลังการเขารวมโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ
กลุมทดลองมีระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หนวยงานที่เกีย่วของควรมีนโยบายการสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน 
 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
 หนวยงานที่เกีย่วของสามารถนาํโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานไปปรับใชให
เกิดพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่อื่นได 
 ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
 ควรมีการศึกษาวิจยัในระยะยาว เพื่อติดตามผลดานพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวาน ที่ไดรับโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพใหอยูในเกณฑแที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโปรแกรม มีการวัดซ้าํ เพื่อดูการคงอยูของพฤตกิรรมควบคุมระดับน้ําตาล 
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ป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑กับจ านวนฟ๓นผุในเด็กปฐมวัย ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลไตรตรึงษ๑ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
Factors associated with number of dental caries among early childhood in child development center 

Tritrung sub-district, Mueng district, Kamphaengphet Province. 
 

อนุศักดิ์ เพชรัตน๑1  อรวรรณ กีรติสิโรจน๑2 
Anusak Phetcharat1 Orawan Keeratisiroj2 

 
บทคัดยํอ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับโรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ ก ตําบล
ไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติพรรณนาไดแก จํานวน รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหแความสัมพันธแของปใจจัยตางๆ กับจํานวนฟในผุในเด็กปฐมวัยโดยสถิติ Chi-square test, multiple logistic 
regression และคา Odds Ratio ผลการศึกษาพบเด็กปฐมวัยที่ไมมีฟในผุเพียง 1 ราย ระดับความรูของผูปกครองอยูในระดับต่ํา (54.0) และปานกลาง 
(46.0) สวนระดับเจตคติของผูปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็กสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 84.0) ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุใน
เด็กที่มีฟในผุ ไดแก อายุที่เลิกขวดนม ดังนั้นทันตบุคคลากรควรเนนการใหทันตสุขศึกษาโดยใหความรูตามหัวขอเรื่องของขอคําถามที่ตอบผิดเป็นจํานวน
มาก ควรมีการจัดแนวทางในการดําเนินงานหรือจัดทําโครงการดานการดูแลสุทันตขภาพในเด็กปฐมวัย ควรมุงเนนการปฏิบัติแบบการเสริมแรงทางบวก 
ใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ดีอยางตอเนื่องตอไป 
 
ค าส าคัญ : ทันตบุคลากร โรคฟในผุ เด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
 
Abstract 

This study is a survey research. The objectives to find the factors which related to number of dental caries of 150 
samples of the early childhood Center, Traitrueng Sub-district, Muaeng District, Kamphaengphet Province. The questionnaires was 
used to collection data. Descriptive statistics were percentage, arithmetic mean and standard deviation. Statistical analysis for 
factors which related to number of dental caries of the early childhood were Chi-square test, multiple logistic regression and 
Odds Ratio. The results found that the knowledge level were low (54.0) and moderate (46.0) level. The majority of parents' 
attitudes towards child dental health care were at a moderate level (84.0%). Therefore dental personnel should focus on dental 
health, giving knowledge about the topic that the answerers give wrong answers. They should arrange the dental health care 
campaign for the early childhood and focus on positive reinforcement operation to carry on their good behavior. 
 
Keywords : Dental personnel, Dental caries, Early childhood, Child Development Center 
 
บทน า 
  โรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ยังคงเป็นปใญหาทางทันตสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย  จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 
พ.ศ. 2555 พบวารอยละ 51.8 ของเด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟในผุอยางนอยหนึ่งซ่ี โดยเด็กแตละคนจะเป็นโรคฟในผุ เฉลี่ยประมาณ 2.70 ซ่ี หลังจากที่มีฟใน
น้ํานมเกือบครบทุกซ่ีแลว 19.90 ซ่ี ทั้งนี้ในกลุมนี้ รอยละ 2.3 เริ่มมีการสูญเสียฟในแลว ทั้งที่ฟในน้ํานมควรหลุดตามปกติในชวงอายุ 6-13 ปี ซ่ึงเปูาหมาย
ทันตสุขภาพของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ตองการใหเด็กกลุมอายุ 3 ปี เป็นโรคฟในผุไมเกินรอยละ 50.3 (สํานักทันตสาธารณสุข, 2555) สาเหตุของ
การเกิดโรคฟในผุในเด็กปฐมวัยมีความซับซอน และมีปใจจัยที่เกี่ยวของหลายปใจจัยร วมกัน ทั้งปใจจัยทางชีววิทยา ปใจจัยพฤติกรรม ปใจจัยทางสังคม และ
ปใจจัยทางสิ่งแวดลอม เนื่องจากรอยโรคฟในผุสามารถตรวจพบไดในเด็กเล็ก แมกระทั่งเด็กที่มีฟในเพิ่งขึ้นในชองปากไดไมนาน การศึกษา เพื่อคนหาปใจจัย
ของการเกิดโรคฟในผุจึงมุงเนนไปที่พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ ไมเหมาะสม เชน การเลี้ยงลูกดวยนมขวดหรือนมแมที่ไมถูกวิธี อาหารที่เด็กรับประทาน 
พฤติกรรมการทําความสะอาดชองปาก ปใจจัยทางดานเชื้อชาติ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความไมเทาเทียมกันทางสังคมทําใหเกิดชองวางการเข าถึง
บริการสาธารณสุขที่แตกตางกัน ปใจจัยตางๆ เหลานี้เป็นปใจจัยที่มีสวนทําใหเกิดโรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ผลเสียที่เห็นไดชัดคือ หากฟในน้ํานมผุจะสงผลใน
สวนของฟในกราม คือเด็กจะเกิดความเจ็บปวดจากการบดเค้ียวอาหาร ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติ ซ่ึงไมเพียงสงผลตอน้ําหนักตัวแล ะการ
เจริญเติบโตของรางกายเทานั้น แตบางคนถึงกับขาดสารอาหาร นอกจากนี้ยังสงผลในเรื่องของการพัฒนากลามเนื้อบริเวณใบหนาและชองปากตลอดจน
การเจริญของกระดูกขากรรไกรอีกดวย (ธนัชพร บุญเจริญ และ กัลยา อรุณแกว, 2535) การศึกษาที่ผานมายังพบวาเด็กที่มีฟในน้ํานมผุ จะมีเชื้อโรคในชอง
ปากมากและมีโอกาสเสี่ยงที่ฟในแทจะผุหรือเกิดการซอนเกไดสูง ปใจจัยของสาเหตุการเกิดโรคฟในน้ํานมผุที่สงผลเสียตอวัยเด็กมากเชนนี้มีหลายอยาง ทั้ง
เกิดจากปใจจัยที่นอกเหนือการควบคุม เชน โครงสรางของฟในที่สรางไมสมบูรณแเนื่องจากคลอดกอนกําหนด มีน้ําหนักตัวแรกเกิดนอย หรือแมมีการติดเชื้อ
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ขณะตั้งครรภแ แตตนตอของปใญหาหลักๆ ที่สามารถจัดการได ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะการทําความสะอาดในชองปากและการ
รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม (Linossier, et al., 2003) 

จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา เด็กมีอัตราการเกิดโรค
ฟในผุรอยละ 26.9 มีคาเฉลี่ยฟในผุอุดถอนเทากับ 1.09 ซ่ีตอคน (ขอมูลจากการสํารวจ, 2558) จะเห็นไดวาอัตราการเกิดโรคฟในผุในเด็กยังเป็นปใญหาสําคัญ
ในพื้นที่ดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเป็นทันตบุคคลกรซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในงานทันตสาธารณสุข ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก 
จึงสนใจที่จะศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุของเด็กเล็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อนํา
ผลวิจัยไปใชเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปกครองในการดูแลทันตสุภาพเด็ก และยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปวางแผนโครงการ
แกไขปใญหาโรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุในเด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก 
ปใจจัยดานตัวเด็ก และปใจจัยดานผูเลี้ยงดู                                                                  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสํารวจ เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธแ พ.ศ. 2560  การศึกษานี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษยแมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 0044/60 ประชากรและตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือผูปกครองและเด็กอายุ 2-6 ปี ที่เรียนอยูที่ศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 150 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง, 2559)   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง เพื่อสอบถามขอมูลทั่วไปของเด็กและผูปกครอง วัดความรูของผูปกครอง วัดเจต
คติของผูปกครอง ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงแบบบันทึกการตรวจสุขภาพชองปากของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเด็กและผูปกครอง ประกอบดวยคําถามปลายปิดและปลายเปิด สําหรับสอบถามขอมูลทั่วไปของเด็ก
และผูปกครอง พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็ก และพฤติกรรมการกินนมจากขวด จํานวน 11 ขอ สวนที่ 2 แบบวัดความรูของผูปกครอง เป็น
แบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เพื่อวัดความรูทั่วไปดานทันตสุขภาพ สวนที่ 3 แบบวัดเจตคติของผูปกครอง จํานวน 10 ขอ เป็นคําถามแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวคิดและวิธีการดูแลทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใชมาตราวัดแบบ
ลิเคิรแต (Likert Scale) โดยแบงเป็น 3 ระดับ ทั้งขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยแตละคามีความหมายดังนี้ ขอคําถามเชิงบวก เห็นดวย 3 คะแนน           
ไมแนใจ 2 คะแนน ไมเห็นดวย 1 คะแนน ขอคําถามเชิงลบเห็นดวย 1 คะแนน ไมแนใจ 2 คะแนน ไมเห็นดวย 3 คะแนน สวนที่ 4 แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพชองปากของเด็ก โดยทันตบุคลากรเป็นผูบันทึกขอมูลในเร่ืองจํานวนฟในทั้งปาก จํานวนฟในผุ จํานวนฟในตองอุด จํานวนฟในตองถอน และบริเวณที่มี
ฟในผุเป็นสวนใหญ การแบงระดับความรู เจตคติ และการปฏิบัติ ใชแบงตามอัตรภาคชั้นเป็น 3 ระดับ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ของ
แบบสอบถามทั้ง 4 สวน ผานการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ไดคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้น
ไป หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองใชกับกลุมอาสาสมัคร ตําบลธํามรงคแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ซ่ึงมี
คุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และไดผลการวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นดานความรู เทากับ 0.61 ดานเจตคติ เทากับ 0.64 จากนั้น
ปรับปรุงเครื่องมือใหเป็นฉบับสมบูรณแเพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป  

การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลเรียบรอยแลวมาตรวจสอบความสมบูรณแของขอมูลแลวประมวลผลเบื้องตนดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Epi-data version 3.1 ในการบันทึกขอมูลและ SPSS for Windows version 17 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร) ในการวิเคราะหแขอมูล โดยแบงการวิเคราะหแดังนี้  1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติวิเคราะหแ (Analytical statistics) วิเคราะหแความสัมพันธแของปใจจัยตางๆ กับจํานวนฟในผุในเด็กปฐมวัย ดวยสถิติ Chi-square test 
หรือ Fisher exact test สําหรับการวิเคราะหแตัวแปรเชิงเด่ียว และวิเคราะหแตัวแปรเชิงซอนดวยการวิเคราะหแถดถอยลอจสิติกแบบพหุ (multiple logistic 
regression) รวมกับคา Odds Ratio ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง 

จาการวิเคราะหแ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เป็นผูปกครอง พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง  (รอยละ 77.3) อายุระหวาง 30-39 ปี (รอยละ 
43.3) มีอาชีพรับจาง (รอยละ 74.0) จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นสวนใหญ (รอยละ 59.3) มีรายไดตอเดือนนอย
กวา 5,000 บาท (รอยละ 86.0) สําหรับขอมูลของเด็กปฐมวัย พบวาสวนใหญเป็นเพศชาย (รอยละ 52.0) อายุระหวา 2-6 ปี โดยพบอายุ 6 ปี มากที่สุด 
(รอยละ 46.0) อายุ 2 ปี นอยที่สุด (รอยละ 4.7) สวนใหญเด็กเลิกดื่มนมขวดแลว (รอยละ 75.3) โดยสวนใหญอายุที่เด็กเลิกนมขวดไดคือ 2 ปี (รอยละ 
62.0) สําหรับการรับประทานขนมหวานเหนียวติดฟใน มากกวาครึ่ง (รอยละ 68.7) รับประทาน 1-2 วันตอสัปดาหแ สวนใหญผูปกครองมีพฤติกรรมการ
แปรงฟในใหเด็ก โดยแปรงวันละ 2 ครั้ง (รอยละ 62.7) และกลุมตัวอยางซ่ึงเป็นเด็กอายุ 2-6 ปี จํานวน 150 คน พบวามีจํานวน 1 คนที่ฟในไมผุ (รอยละ 
0.7) สวนที่เหลือมีฟในผุ 1-4 ซ่ี รอยละ 66.6 ฟในผุ 5-7 ซี่ รอยละ 30.6 และผุ 8 ซี่ขึ้นไปรอยละ 2.0  

2. ความรู๎ทั่วไปด๎านทันตสุขภาพ 
ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความรูทั่วไปดานทันตสุขภาพที่ถูกตองมากที่สุด 2 ลําดับแรกคือ ควรพาเด็กไปพบหมอฟในเมื่อเด็กปวดฟในเทานั้น (รอย

ละ 96.0) รองลงมาคือ การเค้ียวอาหาร เปุาอาหาร อมอาหารแลวใหเด็กรับประทานเป็นการแพรเชื้อ โรคฟในผุจากแมสูลูกได (รอยละ 68.0) สวนคําถามที่
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กลุมตัวอยางตอบผิดมากที่สุดคือ ควรพาเด็กไปหาหมอเมื่อปวดฟใน (รอยละ 96.0) การแปรงฟในที่ถูกวิธีในการแปรงฟในกรามคือแปรงถูไปถูมา (รอยละ 
94.7) และฟในแทซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี (รอยละ 94.7) 
 3. เจตคติในการดูแลทันตสขุภาพในเดก็เล็ก 

ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีเจตคติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กที่ดี 3 ลําดับแรก ไดแก นมรสจืดจะทําใหฟในผุนอยกวานมรสช฿อคโกแลต (เห็นดวย
รอยละ 86.7) รองลงมา คือ ฟในผุปูองกันไดโดยการกินผักผลไมและการแปรงฟใน (เห็นดวยรอยละ 72.7) และผูปกครองควรฝึกใหเด็กดื่มนมจากแกวหรือ
กลองแทนนมจากขวดกอนอายุขวบครึ่ง (เห็นดวยรอยละ 70.7) สวนคําถามที่กลุมตัวอยางไมแนใจมากที่สุดคือ การใชยาสีฟในยิ่งเยอะยิ่งปูองกันฟในผุได
มาก (ไมแนใจรอยละ 45.3) 

4. ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับจ านวนฟ๓นผุในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี  
ผลการศึกษาพบวาปใจจัยดานตัวเด็ก ไดแก อายุที่เด็กเลิกขวดนม (p-value=0.004) และการรับประทานขนมหวานเหนียวติดฟใน (p-

value=0.048)  มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการวิเคราะหแตัวแปรเชิงเดี่ยว แตเมื่อวิเคราะหแตัวแปรเชิงซอนโดยควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรกวนดวยการวิเคราะหแถดถอยลอจิสติกแบบพหุ พบวามีเพียงปใจจัยอายุที่เด็กเลิกขวดนม (p-value=0.005) เทานั้นที่มีความสัมพันธแกับ
จํานวนฟในผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเด็กที่เลิกขวดนมเมื่ออายุ 3-4 ปี มีความเสี่ยงตอจํานวนฟในผุสูงกวาเด็กที่เลิกขวดนมเมื่ออายุ 1-2 ปี ถึง 3.70 
เทา (95% ชวงเช่ือมั่น เทากับ 1.50 ถึง 9.14) สวนปใจจัยดานตัวเด็กอื่นๆ และปใจจัยดานผูปกครองยังไมพบความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุในการศึกษาครั้งนี้  
 
สรุปและอภปิรายผล  

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุในเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางคือ ผูปกครองและเด็ก
ปฐมวัยอายุ 2-6 ปี ในเขตพื้นที่ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงมีศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 แหง มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น 150 คน ผล
การศึกษาพบวา มีเด็กปฐมวัยเพียง 1 คนที่ฟในไมผุ สวนเด็กที่เหลือ 149 คน มีฟในผุ โดยสวนใหญผุ 1-4 ซ่ี (รอยละ 66.6) ความรูทั่วไปดานทันตสุขภาพ
ของผูปกครองเด็กปฐมวัยอยูในระดับต่ํา (รอยละ 54.0) และปานกลางใกลเคียงกัน (รอยละ 46.0) ซ่ึงมีผูปกครองศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตอบผิดอยู 81 คน อยู
ในขอคําถาม ควรพาเด็กไปหาหมอเมื่อปวดฟใน (รอยละ 96.0) รองลงมาคือขอคําถาม การแปรงฟในที่ถูกวิธีในฟในกรามคือการแปรงถูไปถูมา (รอยละ 94.7) 
และฟในแทซี่แรกขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี (รอยละ 94.7) ซ่ึงไดคะแนนเทากัน อันดับสุดทายขอคําถามการที่เด็กรับประทานขนมกรุบกรอบมีผลตอการ
เกิดโรคฟในผุ (รอยละ 83.3) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤชิต ทองรุงเรืองชัย และคณะ (2555) ที่สนับสนุนวา ความรูและทัศนคติของผูปกครอง มี
ผลกับการลดโรคฟในผุ โดยพบวา การไดรับคําแนะนําดานทันตสุขภาพจากครูผูดูแลเด็ก มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการแปรงฟในใหเด็กของผูป กครอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังสอดคลองกับ งานวิจัยของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (2547) พบวา การไดรับทันตสุขศึกษา และการปฏิบัติตนของ
แมตออนามัยในชองปาก  มีความสัมพันธแกับอุบัติการณแของโรคฟในผุของเด็กที่อยูในความดูแล 

สวนเจตคติในการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครองเด็กปฐมวัยสวนใหญอยูในระดับปานกลางและอยูในระดับต่ําและระดับสูงใกลเคียงกันโดย  3 
ลําดับแรก ไดแกเร่ือง การใชยาสีฟในยิ่งเยอะยิ่งปูองกันฟในผุไดมาก (รอยละ 45.3) รองลงมาคือ ถาเด็กไมมีปใญหาสุขภาพชองปากผูปกครองไมจําเป็นตอง
ทําความสะอาดในชองปาก (รอยละ 65.3) และนมจืดจะทําใหฟในผุนอยกวานมรสช฿อคโกและอธิบายไดวา ผูปกครองไมแนใจในการใชยาสีฟในยิ่งเยอะยิ่ง
ปูองกันฟในผุไดมากสอดคลองกับขอคําถามถาเด็กไมมีปใญหาสุขภาพชองปากผูปกครองไมจําเป็นตองทําความสะอาดในชองปากซ่ึงผูปกครองไมเห็นดวยแต
ผูปกครองเห็นดวยกับการดื่มนมรสจืดจะทําใหฟในผุนอยกวานมรสช฿อคโกแลต สอดคลองกับการศึกษาของ (Rugg and Murray, 1990) และ (Murray, et 
al., 1991) คงไมมีใครปฏิเสธวาการแปรงฟในโดยยาสีฟในที่มีสวนผสมของฟลูออไรดแมีสวนในการปูองกันโรคฟในผุแตปใญหาที่ยังคงมีอยูในปใจจุบันคือทําไม
เด็กกวารอยละ 90 ยังคงทุกขแทรมานจากโรคฟในผุ แมจะมีรายงานวา กวารอยละ 60 ของเด็กไดรับการแปรงฟในโดยผูปกครองหรือแปรงฟในดวยตนเองเมื่อ
ทําเองได ความไมสัมพันธแกันของขอมูลนี้ จึงยังจําเป็นที่จะตองศึกษาปใจจัยนี้ตอไป การศึกษาในสหราชอาณาจักรพบวาแมมารดาสวนใหญมีความรู และ
ทราบดีถึงผลของน้ําตาลในเครื่องดื่มรสหวานที่ทําใหฟในผุมากกวาการด่ืมจากแกว แตยังใหลูกดูดนมจากขวดและใหน้ําหวาน (Chestnutt, et al. 2003)  
 เมื่อวิเคราะหแปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุในเด็กปฐมวัยที่มีฟในผุ จํานวน 149 คน โดยตัดขอมูลเด็กที่ไมมีฟในผุออกไป 1 ราย และจําแนกกลุม
เด็กเป็นฟในผุมา (5 ซ่ีขึ้นไป) และผุนอย (1-4 ซ่ี) ผลการศึกษาดังตารางที่ 1 พบวาในการวิเคราะหแตัวแปรเชิงเดี่ยวมีปใจจัยดานตัวเด็ก 2 ปใจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อายุที่เด็กเลิกขวดนม และการรับประทานขนมหวานเหนียวติด
ฟใน มีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา เด็ก 0-5 ปีที่อยูในเขตเมืองที่มีอายุมากขึ้นทุก 1 ปี เส่ียงตอการเกิดฟในผุเพิ่มขึ้น 2.3 เทา และอายุที่หยานมชาลง 1 
ปีจะเส่ียงตอการเกิดฟในผุเพิ่มขึ้น 2.8 เทา (Bray, et al., 2003) เด็กที่หยานมแมชากวา 1 ปี  กินขนมหวาน ใชหัวนมหลอก (pacifier) หรือใชหัวนมหลอก
รวมกับเป็นโรคภูมิแพหัวใจ (rhinitis) ทําใหเสี่ยงตอการเกิดฟในผุสูงขึ้น (Vazquez-Nava, et al., 2008) และการรับประทานขนมหวานเหนี่ยวติดฟใน
สอดคลองกับการที่เด็กกินลูกอม 2-3 ครั้งตอวัน จะเสี่ยงตอการเกิดฟในผุมากกวาเด็กที่กินลูกกวาดเพียง 1 ครั้งใน 1 วัน (Peres, et al., 2000) และ
การศึกษาในสวีเดนซ่ึงมีอัตราการเกิดฟในผุเพียง 7% ในเด็กอายุ 2 ขวบที่พบวาความถี่ในการกินขนมหวานทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคฟในผุเพิ่มขึ้น 
(Stecksen-Blicks, et al., 2007) สําหรับในประเทศไทยจากการศึกษาของจันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ (2547) พบวา เด็กที่กินนมหวานจะไดรับน้ําตาล
มากกวาเด็กทั่วไปถึง 3 เทา การที่เคลือบฟในของเด็กสรางไมสมบูรณแ เป็นอีกหนึ่งปใจจัยเสี่ยงในการเกิดฟในผุ การกินอาหารจําพวกแปูงและความถี่ในการ
กินที่เพิ่มมากขึ้นทําใหเสี่ยงตอการเกิดฟในผุมากขึ้น (Mariri, et al., 2003) แตการศึกษาครั้งนี้กลับพบวาเด็กที่ทานขนมหวานเหนียวติดฟในบางครั้ง (0-2 
วัน/สัปดาหแ) มีความเส่ียงมากกวาเด็กที่ทานบอยครั้ง (3-7 วัน/สัปดาหแ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทานขนมหวานเหนียวติดฟในมีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
การแปรงฟใน ผูปกครองอาจละเลยการแปรงฟในในเด็กกลุมที่ทานแคบางครั้ง ทําใหพบวาเด็กกลุมที่ทานขนมหวานเหนียวติดฟในบางครั้งมีฟในผุ มากกวา 
อยางไรก็ตามเม่ือควบคุมอิทธิพลของตัวแปรกวนดวยการวิเคราะหแถดถอยลอจิสติกแบบพหุ ไมพบความสัมพันธแระหวางปใจจัยดังกลาว มีเพียงอายุที่เด็ก
เลิกขวดนมเทานั้นที่ยังคงมีความสัมพันธแกับจํานวนฟในผุของเด็ก สวนปใจจัยดานอื่นๆ ยังไมพบความสัมพันธแในการศึกษาครั้งนี้  
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ข๎อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ๎
 1. ขอมูลโรคฟในผุของเด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เป็นประโยชนแในการนํามาจัดทํา
โครงการสงเสริม ปูองกัน รักษา โรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กไดอยางเหมาะสม 
2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ บานไตรตรึงษแ สามารถนําขอมูลปใจจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปวางแผน
โครงการแกไขปใญหาโรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลไตรตรึงษแ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   
3. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน องคแกรบริหารสวนตําบลไตรตรึงษแ สามารถนําขอมูลไปประยุกตแใชในการวางแผนแกไขปใญหาโรคฟในผุในเด็กปฐมวัย 
 
ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป  

จากผลการวิจัยพบวา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับโรคฟในผุในเด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุที่เด็กเลิกขวดนม และ
การรับประทานขนมหวานเหนียวติดฟใน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับโรคฟในผุในเด็กปฐมวัย ในลักษณะติดตามผลไปขางหนากับกลุมเปูาหมายกลุมเดิมเพื่อหาปใจจัย
ดานอื่นๆ เพิ่มเติมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของกลุมเปูาหมายไปตามวัย 

2. จากการศึกษาครั้งนี้ คําถามที่กลุมตัวอยาง ตอบผิดมากที่สุดคือ การแปรงฟในที่ถูกวิธีในการแปรงฟในกรามคือแปรงถูไปถูมา ดังนั้นทันต
บุคลากรควรเนนการใหทันตสุขศึกษาในความรูตามหัวขอเร่ืองที่กลุมเปูาหมายตอบผิดมากเป็นสวนใหญ 

3. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ กรณีความสัมพันธแกับโรคฟในผุในเด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี กับ อายุที่เด็กเลิกขวดนม และการรับประทานขนมหวาน
เหนียวติดฟใน และหาปใจจัยดานอื่นเพิ่มเติม จากครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ในดานปใญหาอุปสรรคในการดูแลพฤตกรรมทันตสุขภาพในเด็ก เพิ่มเติมดวย 

4. จากการศึกษาพบวาผูปกครองมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ในเด็กปฐมวัยที่คอนขางไมคอยดี ดังนั้นแนวทางใน
การดําเนินงานหรือจัดทําโครงการดานการดูแลสุขภาพในเด็กปฐมวัย ทันตบุคลากรจึงควรมุงเนนการปฏิบัติแบบการเสริมแรงทางบวก ใหกลุมตัว อยางมี
พฤติกรรมที่ดีอยางตอเนื่องตอไป 
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ภาพประกอบและตาราง 
ตารางที่ 1 ความสมัพันธ๑ระหวํางป๓จจยัตํางๆ กบัจ านวนฟ๓นผุในเด็กที่มีฟ๓นผุ จ านวน 149 คน  

 
ตัวแปร 

ผุมาก 
(5 ซี่ขึ้นไป)  

(n=49) 

ผุน๎อย 
(1-4 ซี่) 
(n=100) 

วิเคราะห๑เชงิเดีย่ว วิเคราะห๑เชงิซ๎อน 
ORclude  

(95% CI) 
p-value ORadjusted  

(95% CI) 
p-value 

ป๓จจัยดา๎นตัวเด็ก       

เพศของเด็ก       
 หญิง  28 (57.1) 44 (44.0) 1.70  0.131* 1.58 0.223$ 
 ชาย@ 21 (42.9) 56 (56.0) (0.85-3.38)  (0.76-3.30)  
อายุเด็ก       
 5-6 ป ี 30 (61.2) 57 (57.0) 1.19  0.623* 1.31 0.510$ 
 2-4 ปี@ 19 (38.8) 43 (43.0) (0.59-2.39)  (0.59-2.91)  
การดื่มขวดนมในป๓จจุบัน       
 ดื่ม 11 (22.4) 25 (25.0) 0.87  0.733* 0.92 0.853$ 
 ไมดื่ม@ 38 (77.6) 75 (75.0) (0.39-1.95)  (0.39-2.19)  
อายุที่เด็กเลิกขวดนม       
 3-4  ป ี 16 (32.7) 13 (13.0) 3.25  0.004* 3.70 0.005$ 
 1-2 ปี@ 33 (67.3) 87 (87.0) (1.41-7.47)  (1.50-9.14)  
การรับประทานขนมหวานเหนียว
ติดฟ๓น 

      

   บางครั้ง (0-2 วัน/สัปดาหแ) 40 (81.6) 66 (66.0) 2.29  0.048* 2.38 0.059$ 
   บอยครั้ง (3-7 วัน/สัปดาหแ) @ 9 (18.4) 34 (34.0) (1.00-5.27)  (0.97-5.85)  
ป๓จจัยดา๎นผ๎ูเลี้ยงด ู       
การแปรงฟ๓นให๎เด็กของผู๎ปกครอง       
 ไมไดแปรง/วันละคร้ัง 19 (38.8) 36 (36.0) 1.13  0.742* 1.44 0.360$ 
 แปรงวันละ 2 คร้ัง@ 30 (61.2) 64 (64.0) (0.56-2.28)  (0.66-3.17)  
ระดับความรู ๎       
 ต่ํา (0-3) 27 (55.1) 54 (54.0) 1.05  0.899* 0.96 0.914$ 
 ปานกลาง (4-7) @ 22 (44.9) 46 (46.0) (0.53-2.08)  (0.45-2.05)  
ระดับเจตคต ิ       
 ต่ํา/ปานกลาง (10-23) 46 (93.9) 89 (89.0) 1.90  0.551# 1.85 0.404$ 
 สูง (24-30) @ 3 (6.1) 11 (11.0) (0.50-7.13)  (0.44-7.81)  
* ทดสอบดวย Chi-square test, # ทดสอบดวย Fisher exact test, $ ทดสอบดวย multiple logistic regression, @ กลุมอางอิง, CI = Confidence 
interval 
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บทคัดยํอ 
 ในปใจจุบันนี้สังคมและวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทางดานอาหาร ซ่ึงกอใหเกิดภาวะโภชนาเกิน
และอวนในเด็กเพิ่มสูงขึ้นสงผลตอการเกิดโรคตางๆ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการในนักเรียน โดยการเก็บขอมู ลดานภาวะ
โภชนาการทั้งหมด 152 คน ในกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองหมาก  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดย
การประเมินขอมูลเปรียบเทียบกับสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากผลการศึกษาโดยการประเมินดานน้ําหนักตามอายุ และดาน
น้ําหนักตามสวนสูง พบวาในระดับชั้นประถมศึกษา พบวามีน้ําหนักมากกวาเกณฑแและภาวะอวน รอยละ 11.21 และรอยละ 8.41 ตามลําดับ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน พบวามีน้ําหนักมากกวาเกณฑแและภาวะอวน รอยละ 11.11 และรอยละ 6.67 ตามลําดับ จากการศึกษาภาวะโภชนาการในโรงเรียน
บานหนองหมาก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีภาวะโภชนาการเกินและอวนมากกวาระดับประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานภาวะการเฝูาระวัง
และติดตามภาวะโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
ค าส าคัญ: ภาวะโภชนาการ น้ําหนัก สวนสูง 
 
Abstract 
 Nowaday, the changing of society and lifestyle resulted in changing of food consumptions behavior. This factor leads to 
overweight and obesity in children that cause various diseases. To study aimed to determine a nutritional status in 152 students 
who studying in primary students and junior high school students at Bangnongmak school of Nakhon Ratchasima province. The 
data assessment compare to the Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health.  The criteria of nutritional 
status were evaluated by using weight for height and weight for height. In primary students found that the overweight and obesity 
were 11.21% and 8.41 %, respectively.  In junior high school students found that the overweight and obesity were 11.11% and 
6.67%, respectively. Summary, the nutrition status at Bangnongmak school of Nakhon Ratchasima province the prevalence of 
overweight and obesity found in this study was higher to that reported in national studies. 
 
Keywords: Nutritional status, Weight, Height  
 
บทน า 
 ในปใจจุบันภาวะน้ําหนักเกินในเด็กเป็นปใญหาที่สําคัญในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยมีแนวโนม เพิ่มขึ้นและมีแนวโนมปใญหาเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมีเด็ก
อวนทั่วโลกมากกวา 42 ลาน และเกือบ 35 ลานของ เด็กกลุมนี้อยูในประเทศที่กําลังพัฒนา (World Health Organization, 2010) โดยสถานการณแภาวะ 
น้ําหนักเกินและโรคอวนในเด็กวัยเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 12.5 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น รอยละ 12.9 ในปี 2559 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)    
ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการเฝูาระวัง และ ติดตามภาวะโภชนาการในเด็กของประเทศไทย ระหวางอายุ 6-18 ปี ที่รายงานวาพบเด็กนักเรียนที่มี น้ําหนัก
ตามเกณฑแอายุมากกวาเกณฑแถึงรอยละ 9.9 (สํานักโภชนาการ, 2558) ซ่ึงปใญหาดังกลาวสงผล  กระทบใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง เชน 
เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคของถุงน้ําดี โรคมะเร็งบางชนิด โรคเกาตแ มีความผิดปกติในการนอน
หลับ มีการสะสมไขมันที่ตับ มีภาวการณแดื้ออินซูลิน และฟในผุ  นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอกลุมอาการของระบบการหายใจ เป็นตน (ลัดดา เหมาะสุวรรณ
, 2547)   และยังสงผลกระทบตอดานจิตใจ อารมณแและสังคม เชน ขาดความมั่นใจในตนเอง เครียด และซึมเศรา (พัชราภรณแ อารียแ, สุภารัตนแ วังศรีคูณ 
และศรีพรรณ กันธวัง, 2550) จากผลกระทบดังกลาวจะเห็นไดวาภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวนในเด็กจะสงผลกระทบตอคุณภาพและวิถีชีวิตของเด็กใน
ระยะสั้นและระยะยาว  
 โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินในเด็กวัยเรียน คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม และ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตประจําวัน โดยมีรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูง จําพวกน้ําตาล แปูง และไมคอยมีการออกกําลังกาย ดังนั้นการปูองกัน
ภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะอวน ควรเริ่มตั้งแตในวัยเด็ก มาตรการการปูองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินที่สําคัญ คือ การปรับพฤติกรรมการ

                                                           
1 อาจารยแประจํา คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา Email: Khamsuk_008@hotmail.com 
2 อาจารยแประจํา คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยแประจํา คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารยแประจํา คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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บริโภคอาหาร การออกกําลังกายและเพิ่มพฤติกรรมการเคลื่อนไหว รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพื่อใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (อุรุวรรณ, 
2552) 
 ดังนั้นการติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนจึงมีความสําคัญตอการประเมินภาวะโภชนาเกินในเด็กนักเรียน เพื่อที่จะชวยปูองกันภาวะ
น้ําหนักเกินหรือโรคอวน และปใจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคตางๆ ในเด็ก  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการในนักเรียน โรงเรียนบานหนองหมาก อําเภอปากชอง จังหวัด นครราชสีมา 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรกลุมํตัวอยาํง  
 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนบานหนองหมาก อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ในชวงอายุระหวาง 7-15 ปี จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 152 คน  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 การเก็บขอมูลใชวิธีการสุมตัวอยางอาสมัครที่สนใจเขารวมในโครงการบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ในเดือน
กุมภาพันธแ ปี 2560 
 การเก็บขอมูลดานภาวะโภชนาการในสวนของอายุ น้ําหนัก และสวนสูงใน โดยการวิเคราะหแของมูลใชมาตรฐานของสํานักโภชนาการ                
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการเปรียบเทียบผลดานน้ําหนักตามเกณฑแอายุ (weight for age, W/A) ดานสวนสูงตามเกณฑแอายุ (height for 
age, H/A) และดานน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง (weight for height, W/H) การวิเคราะหแขอมูลภาวะโภชนาการใชการคํานวณคารอยละ 
  
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษากลุมตัวอยางเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองหมาก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนทั้งหมด 152 คน โดยแบงออกเป็น
ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 107 คน (เพศชายรอยละ 49.53 และเพศหญิงรอยละ 50.47) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จําวน 45 คน (เพศชาย
รอยละ 60.00 และเพศหญิงรอยละ 40.00) (ตารางที่ 1) 
 การศึกษาภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑแอางอิงจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงใชเกณฑแการประเมิน 3 ดาน คือ ดานน้ําหนักตาม
เกณฑแอายุ (W/A) ดานสวนสูงตามเกณฑแอายุ (H/A) และดานน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง (W/H) 
 ระดับประถมศึกษา 
 ดานน้ําหนักตามเกณฑแอายุ (W/A) จากกการประเมินภาวะโภชนาการพบวาอยูในระดับตามเกณฑแมาตรฐานมากที่สุดคือ  รอยละ 77.58 
รองลงมาคือ น้ําหนักมากกวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 11.21 และน้ําหนักคอนขางมากกวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 5.61 ตามลําดับ และพบวามีน้ําหนัก
นอยกวาเกณฑแท่ีรอยละ 1.86 (ตารางที่ 2) 
 ดานสวนสูงตามเกณฑแอายุ (H/A) จากกการประเมินภาวะโภชนาการพบวาอยูในระดับตามเกณฑแมาตรฐานมากที่สุดคือ รอยละ 79.43 
รองลงมาคือ สูงกวาเกณฑแมาตรฐาน รอยละ 10.28 และคอนขางสูง ซ่ึงเทากับสวนสูงต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน รอยละ 4.68 ตามลําดับ และพบวาสวนสูง
นอยกวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 4.68  (ตารางที่ 2) 
 ดานน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง (W/H) จากกการประเมินภาวะโภชนาการพบวาอยูในระดับตามเกณฑแมาตรฐานมากที่สุดคือ  รอยละ 72.90 
รองลงมาคือ ภาวะอวน รอยละ 8.41 และทวม รอยละ 6.54 ตามลําดับ และพบภาวะผอมที่รอยละ 4.68 (ตารางที่ 2) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนปีที ่1-3  
 ดานน้ําหนักตามเกณฑแอายุ (weight for age, W/A) จากกการประเมินภาวะโภชนาการพบวาอยู ในระดับตามเกณฑแมาตรฐานมากที่สุดคือ 
รอยละ 75.56 รองลงมาคือ น้ําหนักมากกวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 11.11  และน้ําหนักคอนขางมากกวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 8.89 ตามลําดับ และไม
พบวามีน้าํหนักนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน (ตารางที่ 3)  
 ดานสวนสูงตามเกณฑแอายุ (height for age, H/A) จากกการประเมินภาวะโภชนาการพบวาอยูใน ระดับตามเกณฑแมาตรฐานมากที่สุดคือ รอย
ละ 75.55 รองลงมาคือ คอนขางสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน รอยละ 13.34  และสูงกวามาตรฐาน ซ่ึงเทากับสวนสูงคอนต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน รอยละ 4.44 
ตามลําดับ และพบวาสวนสูงนอยกวาเกณฑแมาตรฐานรอยละ 2.23 (ตารางที่ 3) 
 ดานน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง (weight for height, W/H) จากกการประเมินภาวะโภชนาการพบวาอยูในระดับตามเกณฑแมาตรฐานมากที่สุด
คือ รอยละ 68.79 รองลงมาคือ คอนขางผอมรอยละ 8.90 และภาวะอวน เร่ิมอวน และทวม รอยละ 6.67 ตามลําดับ และพบภาวะผอมที่ รอยละ 2.23 
(ตารางที่ 3) 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบานหนองหมาก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในพบวาโดยสวนมากเด็กนักเรียนอยูในเกณฑแตามมาตรฐานหรือสมสวนทั้งในสวนของน้ําหนักตามเกณฑแอายุ สวนสูงตามเกณฑแ
อายุ และน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง 
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 ในดานน้ําหนักเกินเกณฑแอายุ พบวาเด็กระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ที่น้ําหนักเกินเกณฑแมาตรฐานหรืออวนรอยละ 11.21 
และ 11.11 ซ่ึงมากกวารายงานการเฝูาระวังภาวะโภชนาการเด็กที่รอยละ 7.6 ของทั้งประเทศ และรอยละ 6.0 ของภาคตะวันเฉียงเหนือ                        
(สํานักโภชนาการ, 2556)  ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานโภชนาการของเด็กวัยกอนเรียนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นพร, 2556)  
 ในดานสวนสูงต่ํากวาเกณฑแมาตรฐานหรือเต้ียในเด็กระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พบรอยละ 4.68 และ 2.23 ตามลําดับ ซ่ึงต่ํา
กวารายงานการเฝูาระวังภาวะโภชนาการเด็กที่รอยละ 7.31 ของทั้งประเทศ และรอยละ 7.35 ของภาคตะวันเฉียงเหนือ (สํานักโภชนาการ, 2556)   
 ในดานสวนสูงตามเกณฑแอายุ พบวาเด็กระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีภาวะอวน รอยละ 8.41 และ 6.67 ตามลําดับ           
ซ่ึงมากกวารายงานการเฝูาระวังภาวะโภชนาการเด็กที่รอยละ 4.51 ของทั้งประเทศ และรอยละ 3.55 ของภาคตะวันเฉียงเหนือ และพบภาวะผอมต่ํากวา
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการเฝูาระวังภาวะโภชนาการเด็กของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สํานักโภชนาการ, 2556)  
 การศึกษาภาวะโภชนาการในโรงเรียนบานหนองหมาก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  มีภาวะโภชนาการเกินและอวนมากกวา
ระดับประเทศ และภาวะขาดโภชนาการตํ่ากวาประเทศเมื่อ เปรียบเทียบกับรายงานภาวะการเฝูาระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-18 ปี ของ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรงสาธารณสุข ปี 2556 ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนจะมีแนวโนมภาวะ อวนที่เสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ในอนาคต 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 ในการศึกษานี้ พบวามีเด็กที่น้ําหนักมากกวาเกณฑแมาตรฐานหรืออวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบ กับระดับประเทศ จึงควรมีการป ระเมินภาวะ
โภชนาการเป็นประจํา  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค และสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว และพัฒนารางกายใหสม่ําเสมอ  
 การศึกษาวิจัยในครั้งตอไปอาจจะมีการเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารรวมกับการ
ประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การวัดความดันเลือด และการวัดอัตราการเตนของหัวใจ เป็นตน 
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบานหนองหมาก อาํเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ข๎อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ร๎อยละ 
จํานวนนกัเรียนทั้งหมด 
     เพศชาย 
     เพศหญิง 

152 
80 
72 

 
52.63 
47.37 

ระดับประถมศึกษา 
     เพศชาย 
     เพศหญิง 

107 
53 
54 

 
49.53 
50.47 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                 
    เพศชาย 
    เพศหญิง 

45 
27 
18 

 
60.00 
40.00 
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ตารางที่ 2 ภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 
 

ภาวะโภชนาการ จ านวนนักเรียน 
(n=107) 

ร๎อยละ 

ดานน้ําหนักตามเกณฑแอาย ุ(W/A)   
     น้ําหนักมากเกินเกณฑแมาตรฐาน 12 11.21 
     น้ําหนักคอนขางมากกวาเกณฑแมาตรฐาน 6 5.61 
     น้ําหนักตามเกณฑแมาตรฐาน 83 77.58 
     น้ําหนักคอนขางนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 4 3.73 
     น้ําหนักนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 2 1.86 
ดานสวนสูงตามเกณฑแอาย ุ(H/A)   
สวนสูงกวาเกินเกณฑแมาตรฐาน 11 10.28 
สวนสูงคอนขางมากกวาเกณฑแมาตรฐาน 5 4.68 
สวนสูงตามเกณฑแมาตรฐาน 85 79.43 
สวนสูงคอนขางนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 1 0.93 
สวนสูงนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 5 4.68 
ดานน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง (W/H)   
อวน 9 8.41 
เร่ิมอวน 2 1.87 
ทวม 7 6.54 
สมสวน 78 72.90 
คอนขางผอม 6 5.60 
ผอม 5 4.68 

 
ตารางที่ 3 ภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 

ภาวะโภชนาการ จ านวน
นักเรียน 
(n=45) 

ร๎อยละ 

ดานน้ําหนักตามเกณฑแอาย ุ(W/A)   
     น้ําหนักมากเกินเกณฑแมาตรฐาน 5 11.11 
     น้ําหนักคอนขางมากกวาเกณฑแมาตรฐาน 4 8.90 
     น้ําหนักตามเกณฑแมาตรฐาน 34 75.55 
     น้ําหนักคอนขางนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 2 4.44 
     น้ําหนักนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน - 0 
ดานสวนสูงตามเกณฑแอาย ุ(H/A)   
สวนสูงกวาเกินเกณฑแมาตรฐาน 2 4.44 
สวนสูงคอนขางมากกวาเกณฑแมาตรฐาน 6 13.34 
สวนสูงตามเกณฑแมาตรฐาน 34 75.55 
สวนสูงคอนขางนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 2 4.44 
สวนสูงนอยกวาเกณฑแมาตรฐาน 1 2.23 
ดานน้ําหนักตามเกณฑแสวนสูง (W/H)   
อวน 3 6.67 
เร่ิมอวน 3 6.67 
ทวม 3 6.67 
สมสวน 31 68.79 
คอนขางผอม 4 8.90 
ผอม 1 2.23 
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บทคัดยํอ 

วิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลองโดยประยุกตแใชทฤษฏีเสริมสรางพลังอํานาจของกิ๊บสันนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุและศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู งอายุ 
ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรม จํานวน 30 คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน ทําการสุม
แบบเจาะจงโดยใชเกณฑแคัดเขาคัดออก เครื่องมือวิจัย ประกอบดวยโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมและ
แบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อม วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความเป็น
อิสระและไมอิสระตอกัน พบวา พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุในกลุมทดลองหลังการใหโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจมีพฤติกรรมการ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  p-value < 0.001 
 
ค าส าคัญ โปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจ, ภาวะสมองเสื่อม, พิษณุโลก 
 
Abstract 

This quasi–experimental research using the pretest–posttest design applied with empowerment theory of Gibson, 
aimed to study the dementia preventive behavior in older adults and to investigate the effect of empowerment program on 
dementia preventive behavior in older adults, Pak Thok sub-district, Muang, Phitsanulok province. Thirty people received 
intervention were used as experimental group and 30 people of control group were chosen. The samples were purposely 
selected based on inclusion and exclusion criteria. Research instruments composed of dementia preventive behavior program 
and questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics. The hypotheses were computed using the t-test 
(Independent and Paired Samples). The result showed that the older adults’ dementia preventive behavior in older adults after 
obtaining the program was higher than the one before treatment and was higher than the control group with statistically 
significant difference (p-value < 0.001). 
 
Keywords: Empowerment Program, Dementia, Phitsanulok 
 
บทน า 
 องคแการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณแผูสูงอายุในชวงปี พ.ศ. 2544 – 2643 วาจะเป็นศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายความวาจะมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก (เรณุการแ ทองคํารอด, 2557) ทั้งนี้จะพบวาประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ จะมี
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการแพทยแ ทําใหรัฐบาลมีการพัฒนาทางดานสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง สําหรับในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวา
ประมาณปี พ.ศ. 2593 ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีจํานวนผูสูงอายุมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปรแ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์ , 2557) ซ่ึง
ประเทศไทยไดเขาสู “สังคมผูสูงอายุ”ตั้งแตปี พ.ศ.2548 หรือ 12 ปีที่ผานมา ทั้งนี้คาดการณแวาประเทศไทยจะเป็น “สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแ” 
ประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 68 ลานคน ในจํานวนนี้เป็นประชากรสูงอายุถึง 10 ลานคน คิดเป็น
รอยละ 14.7 (บรรลุ ศิริพานิช, 2557) ของประชากรไทยทั้งหมด ผูสูงอายุไทยสวนใหญเป็นโรคเร้ือรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม อีกทั้งยังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
 ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุมอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ องคแการอนามัยโลก (World Health Organization & Alzheimer’s Disease 
International, 2012) ไดรายงานวาประชากรสูงอายุทั่วโลก มีภาวะสมองเสื่อมจํานวน 2.4 - 3 ลานคน ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบไดบอยในผูสูงอายุ 
สําหรับประเทศไทยพบวา ในปีพ.ศ. 2558 มีผูปุวยภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 229,100 คน และคาดการณแไววาจํานวนผูปุวยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย
จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 450,200 คน และ 1,233,200 คน ภายในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2593 ตามลําดับ (วัลลภา อันดารา, 2559) ภาวะสมองเสื่อมเป็น
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตรแสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตรแสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตรแสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 อาจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail: kukietk@gmail.com 086-6785974 
5 อาจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ปใญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพทั้งของผูสูงอายุ และบุคคลภายในครอบครัวโดยเฉพาะผูดูแลผูปุวย ภาวะสมองเสื่อมจะทําใหผูสูงอายุมีการ
ถดถอยของระบบสมองในการเรียนรูและเชาวแปใญญาอยางรุนแรง ประกอบกับมีปใญหาดานการสื่อสารเพื่อใหบุคคลอื่นเขาใจความหมายที่ตนสื่อ การปูอง
ภาวะสมองเสื่อมทําไดโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชนแใหครบ 5 หมู นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ หมั่นฝึกสมองและ
ทํางานเพื่อเพิ่มทักษะของสมอง รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น สามารถชวยชะลอการเกิดโรคหรือชะลอความเสื่อมของสมองลงได (บุษยแณกมล เรือง
รักเรียน, 2554)  
 การเสริมสรางพลังอํานาจดานสุขภาพในผูสูงอายุเป็นอีกปใจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูสูงอายุ สามารถปูองกันตนเอง หรือชวยลดภาวะเสี่ยงตอการปุวย
ดวยภาวะสมองเสื่อมได โดยจัดกิจกรรมในกลุมเสี่ยงในผูสูงอายุที่เจ็บปุวยดวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงกิจกรรมจะสง เสริมใหผูสูงอายุที่มี
ภาวะเส่ียงที่จะเป็นภาวะสมองเสื่อมไดมีการการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นไดตามแนวคิดของกิ๊บสันและกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ (Gibson, 1993: 267-268) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา กังแฮ (2558) ที่พบวากิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจในการจัดการตนเองเพื่อ
ควบคุมโรคเบาหวาน หลังการเขารวมกิจกรรมผูปุวยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดตามเปูาหมาย จนสามารถควบคุม
โรคไดตามเกณฑแ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประยุกตแทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจของกิ๊บสัน มาประยุกตแใชในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เพื่อจะได
เป็นทางเลือกในการแกไขปใญหาดานภาวะสมองเสื่อมตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกัน 
 2. พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจมีความ
แตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 มาตรการในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุเป็นมาตรการที่ชวยเพิ่มสมรรถภาพการทํางานของสมองไดแก  การออกกําลังกายแบบ 
Aerobic exercise อยางนอยครั้งละ 30 นาที 2 ครั้งตออาทิตยแ และการฝึกการใชสมอง (Cognitive activity training) สวนมาตรการที่ไมมีประโยชนแใน
การปูองกันภาวะสมองเสื่อมคือการรับประทานอาหารเสริมพวก Omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids และ 
Dehydroepiandrosterone ในดานของปใจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมพบวา ปใจจัยที่ชวยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคตคือ
การที่มีกิจกรรมทางกายมาก (Physical activity) การมีดัชนีมวลกายที่ปกติ (Normal body mass index) การกินอาหารแบบ Mediterranean diet 
การด่ืมแอลกอฮอลแปริมาณเทากับหรือนอยกวา 1 drink ตอวัน และการกิน vitamin C และ E เสริม สวนปใจจัยที่ไมมีความสัมพันธแกับการเกิดภาวะสมอง
เส่ือมไดแก การด่ืมกาแฟเป็นประจํา และการกิน beta-carotene เสริม (ธัญญรัตนแ อโนทัยสินทวี, 2558) สวนในดานของการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมมีการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุและคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภ าพสมองเบื้องตน 
(MMSE-Thai 2002) กอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปูองกันภาวะสมอง
เสื่อมในผูสูงอายุ 7.52 คะแนน และคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องตน (MMSE-Thai) กอนการทดลอง 21.00 คะแนน หลังการทดลอง 24.40 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังการทดลองของคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปูองกันภาวะสมองเสื่อม  และคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพ
สมองเบื้องตน (MMSE-Thai 2002) พบวา หลังการทดลองมีคะแนนสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  (ศินาท แขนอก, 2553) 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา มีปใจจัยหลายอยางที่จะชวยปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เชน การทํา งานที่ตองใช
ความคิดและสมาธิสูง การทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น การเขาสังคม การรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู การฝึกสมอง การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตนแ อโนทัยสินทรี (2558) ไดกลาววาการออกกําลังแบบ (Aerobic Exercise) อยางนอยสัปดาหและ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 
นาที การฝึกใชสมอง การทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น เป็นการชวยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุได ดังนั้นผูวิจัยจึงนําวิธีการปูองกันภาวะสมอง
เส่ือมมาสรางโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง (Two group pre-test 
and post–test) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
    ประชากร คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป และมภีูมิลําเนาในตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 936 คน 
    กลุมตัวอยาง เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 60 คน โดยแบงเป็นกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน 
ตามคุณสมบัติ ดังนี้  
  1.1 เกณฑแการคัดเลือกผูสูงอายุเขารวมในการวิจัย 
   1) เป็นผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
   2) สามารถพูดคุยโตตอบรูเร่ือง และชวยเหลือตนเองไดดี 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 332 
 

   3) ยินยอมใหความรวมมือในงานวิจัย 
  1.2 เกณฑแการคัดผูสูงอายุออกจากการวิจัยออก  
    ผูสูงอายุไมไดอยูรวมในการวิจัยตลอดชวงของการใหโปรแกรม 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือ 2 ชนิด ไดแก โปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
 2.1 โปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
         โปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น
การประยุกตแทฤษฏีเสริมสรางพลังอํานาจของ กิ๊บสัน (Gibson, 1993) และแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาหแ 
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 สาระนารู ควบคูความสุข  กิจกรรมที่ 2 ลดพฤติกรรมเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม 
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มความจํา พัฒนาสมอง  กิจกรรมที่ 4 เสริมความคิดเพิ่มความจํา 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเลนสนุกและความคิด  กิจกรรมที่ 6 เพิ่มสมาธิ เพิ่มทักษะ 

 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
 เป็นแบบสอบถามขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
ทบทวนวรรณกรรม มีรายละเอียดประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่  1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ                  
โรคประจําตัว 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ จํานวน 25 ขอ  
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  2.3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ (Validity) 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของเนื้อหาของภาษาที่ใช โดยใช
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
   2.3.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
 ผูวิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-out) กับผูสูงอายุ ซ่ึงมีบริบทและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตคลายคลึงกับกลุมประชากรที่
ตองการศึกษา โดยทําการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบาคชแ (Cronbach) คาที่ไดเทากับ 0.735 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นเตรียมการ 
- ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    

ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทั้ง 2 แหง 
- ผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคแขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย       

ขั้นด าเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองโดยใชโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุที่ไดประยุกตแขึ้นมา ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 สัปดาหแ ซ่ึงกลุมการทดลองจะไดปฏิบัติตามโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
โดยกลุมควบคุมจะดําเนินชีวิตตามปกติซ่ึงจะดําเนินการทดลองทั้ง 2 กลุมพรอมกัน 
 สัปดาหแที่ 1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ แบบสอบถามพฤติกรรม
การปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
 สัปดาหแที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 กลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
 สัปดาหแที่ 8 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบสอบถามชุดเดียวกันกับกอนการทดลองโดยจะ
ทําการเก็บขอมูล 
 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยหา คาความถี่  รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ใชสถิติ Paired Sample t – test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกอนและหลังไดรับโปรแกรมในกลุมทดลอง  
 ใชสถิติ Independent Sample t – test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังไดรับโปรแกรม 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุของกลุมทดลอง กอนและหลังไดรับโปรแกรม 
 
กลุํมทดลอง n  ̅ S.D. t df p-value 

กํอน 30 31.00 4.878    
    -4.28 29 < 0.001* 

หลัง 30 36.47 4.890    
*p-value < 0.05 
  
 จากตารางที่ 1 พบวา พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ หลังการใหโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.001 โดยพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผูสูงอายุของกลุมทดลอง กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย 31.00 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.878 เมื่อไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจฯ  หลังการ
ทดลองมีคาคาเฉลี่ย 36.47 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.890 ทั้งนี้พบวาคาคะแนนพฤติกรรมฯ หลังการทดลองมากกวากอนการทดลอ ง 5.47 
คะแนน  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการใหโปรแกรม 
 
 n  ̅ S.D. t df p-value 
กลุํมทดลอง 30 36.47 4.890    
    8.969 58 < 0.001* 
กลุํมควบคุม 30 27.33 2.682    
*p-value < 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ หลังการใหโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการไดรับโปรแกรมฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 
0.001 โดยพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุของกลุมทดลอง หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 36.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.890 ในขณะที่กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อม 27.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.682 ทั้งนี้พบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกวากลุมควบคุม 9.14 คะแนน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กอนการใหโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุของกลุมทดลอง มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอ
การปูองกันภาวะสมองเสื่อมจึงเส่ียงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมของกลุมทดลอง หลังจากกลุมทดลองไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรม
การปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมที่ดีขึ้น เป็นไปตามสมมุติฐาน คือ พฤติกรรมการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกัน และเป็นไปตามทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจของกิ๊บสัน ที่ได
กลาววาการเสริมสรางพลังอํานาจเป็นกระบวนการชวยเหลือบุคคลในการควบคุมปใจจัยตาง  ๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตซ่ึงทําใหบุคคลตระหนักในความ
รับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองดังนั้นการเสริมสรางพลังอํานาจเป็นกระบวนการที่สงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรู ความสามารถของตน ที่จะจัดการกับ
เหตุการณแหรือปใญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม และประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ทําใหเกิดความรู สึกมีคุณคาในตนเอง             
ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ กรองทอง คมรัตนปใญญา และคณะ (2553) ที่ไดทําการศึกษาประสิทธิผลการปูองกันภาวะแทรกซอน
ผูปุวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบเหตุ กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจนอกจากจะชวยใหบุคคลควบคุมปใจจั ยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมแลวยัง
สามารถเป็นการเรียนรูเพื่อเสริมสรางใหบุคคลตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตนเองทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ ยงภาวะสมอง
เส่ือมเป็นกิจกรรมที่เสริมสรางใหความรูเกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกอใหเกิดภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ใหสามารถควบคุมปใจจัยที่สงผลตอการ
เกิดโรคในระยะยาว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา บัวทองจันทรแ (2556) ที่ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพ
ในบุคคลกลุมเสี่ยงที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ ทั้งนี้ยังไปในแนวทางเดียวกันกับ ปรีดา กังแฮ และคณะ (2558) ที่ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการ
เสริมสรางพลังอํานาจในการจัดการตนเองตอความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปุวย 
 หลังการใหโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ในกลุมทดลองมีพฤติกรรมการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมสูงกวากลุมควบคุม เป็นผลมาจากกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันในผูสูงอายุ โดยกลุมทดลองไดเขา
รวมโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันในผูสูงอายุ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว คือ พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผูสูงอายุของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการใหโปรแกรม เป็นไปตามทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจของกิ๊บสันซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของยุวดี 
รอดจากภัย (2555) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ทั้งนี้เนื่อง จาก
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจเมื่อนําวิธีการที่เลือกใชไปปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จผูปุวยจะรูสึกมั่นใจรูสึกมีพลังอํานาจมี
ความสามารถและคงไวซ่ึงพฤติกรรมการแกปใญหานั้นการเสริมสรางพลังอํานาจทั้ง 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของกิ๊บสัน หลังการใหโปรแกรมทําใหผูสูงอายุมี
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อํานาจตอการควบคุมปใจจัยเส่ียงที่จะสงผลตอพฤติกรรมของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นตอสถานการณแที่เปลี่ยนไป ทําใหเกิดการเรียนรูสิ่ง
ใหมจากการเขารวมโปรแกรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมโปรแกรมกับผูจัดโปรแกรม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาภรณแ สวัสดิ์ศรี 
(2555) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูดานสุขภาพตอระดับน้ําตาลในเลือดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซ่ึงพบวา 
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สรุปกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจเป็นกระบวนกอ
ใหผูสูงอายุมี พลังอํานาจตอการคิด การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดภาระการพึ่งพิงบุตรหลาน 
ดังนั้นการใหโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุเป็นการเสริมสรางอํานาจอีกทางหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุที่จะ
สามารถชวยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อม หรือชวยปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุไดในระยะยาว 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1.  กอนการจัดสรางโปรแกรม ควรมีการศึกษากิจกรรมที่จําเป็นที่เกิด จากความตองการของผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกที่ เป็นเจ าของ 
มีสวนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน และแสดง ความสามารถตามความถนัดของผูสูงอายุเอง  

2.  ควรมีการสรางแรงจูงใจควบคูไปกับการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในชมรม เชน การให รางวัล การยกยองชมเชย เพราะผูสูงอายุในชมรม
เป็น ผูสูงอายุที่ขาดหลายๆดาน จากการจูงใจดังกลาวเป็นการใหโอกาสผูสูงอายุไดเต็มที่ในส่ิงที่ขาดหายไป 

3. ชุมชนมีควรบทบาทที่สําคัญในการเสริมสรางพลังอํานาจใหผูกับสูงอายุที่สามารถปรับตัวและยืนหยัดอยูไดดวย ตนเองอยางมีคุณคาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

4. ควรมีการจัดโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมอมเส่ือม อยางตอเนื่องเพื่อติดตามพฤติกรรมการปูองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยแ ผูอํานวยการ บุคลากร และผูสูงอายุ ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดอํานวยความสะดวกและให
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Evaluation of Regulatory T-cell frequency in renal cell carcinoma patients using flow cytometry assay 

 
รังสิริ ตรงสกุล1 การันต๑ ไพสุขศานติวัฒนา2  สุชิน วรวิชชวงษ๑3  เปรมสันต๑ สังฆ๑ค๎ุม4  มงคล คุณากร5  และ พุทธภูมิ ล าเจียกเทศ6 

Rangsiri Trongsakul, Karan Paisooksantivatana, Suchin Worawichawong, Premsant sangkum, 
Mongkol Kunakorn and Putthapoom Lumjiaktase 

 
บทคัดยํอ 
 Regulatory T-cell (Treg) มีบทบาทสําคัญในกระบวนการรักษาสมดุลในระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยยับยั้งการตอบสนองตอแอนติเจน
ตนเอง (Self-antigens) รวมทั้งในกรณีที่มีการตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอม (Nonself-antigens) ที่มากเกินไป ซ่ึงหลายงานวิจัยแสดงใหเห็นวาระดับ 
Treg จะพบไดสูงในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งชนิดตางๆและมีความสัมพันธแกับการพยากรณแโรคที่ไมดี แตอยางไรก็ตามในประเทศไทยยังไมมีการศึกษา
ระดับของ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งไตชนิด Renal cell carcinoma (RCC) จึงนํามาสูงานวิจัยในครั้งนี้  โดยทําการคัดเลือกกลุมผูปุวยมะเร็ง
ไตชนิด RCC จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 15 คน เพื่อตรวจวัดระดับ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
ดวยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี รวมทั้งหาความสัมพันธแระหวางระดับของ Treg และปใจจัยทางพยาธิวิทยาของผูปุวย พบวาระดับ Treg ในกระแสเลือดของ
ผูปุวย (median 5.26%, rang 2.39-8.34) สูงกวากลุมควบคุม (median 3.38%, range 2.03-4.68) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) โดย
ระดับ Treg ที่เพิ่มสูงขึ้นมีความสัมพันธแกับขนาดกอนมะเร็งตั้งแต 10 ซม.ขึ้นไป (p=0.02) จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาจํานวน Treg ที่เพิ่มสูงขึ้นใน
ผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC นั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากกลไกของเซลลแมะเร็งที่เหนี่ยวนําใหมีการเพิ่มจํานวนของ Treg เพื่อปกปูองจากการทําลายของระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย ซ่ึง Treg อาจจะใชเป็นพารามิเตอรแหนึ่งที่ใชในการพยากรณแโรคหรือติดตามการรักษาภายหลังการรักษา แตอยางไรก็ตามการศึกษา
ตอไปยังตองมีการตรวจสอบจํานวนของ Treg ในชิ้นเนื้อของผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC รวมทั้งศึกษาบทบาทของ Treg ในการยับยั้งการทํางานของระบบ
ภูมิกันในรางกายและในการทํานายการกลับมาเป็นซํ้าของโรคในผูปุวยดังกลาว 
 
ค าส าคัญ: Regulatory T-cell, มะเร็งไตชนิด renal cell carcinoma, เทคนิคโฟลไซโตเมทรี  
 
Abstract 
 Regulatory T-cell (Treg) plays an essential role in maintaining immune homeostasis. Several reports have shown that 
Treg is often found enriched in peripheral blood (PB) of cancer patients and associated with the worse prognosis. However, none 
has studied that evaluated Treg cell frequency in peripheral blood of renal cell carcinoma (RCC) patients among Thai population. 
In this study, 30 RCC patients and 15 healthy controls (HC) were included for a Treg frequency evaluation by flow cytometry 
assay. Association between Treg cell frequency and pathological characteristic of RCC patients were evaluated. Treg cell 
frequency in PB of RCC patients (median 5.26%, rang 2.39-8.34) was higher than in HC (median 3.38%, range 2.03-4.68) (p<0.001). 
They were associated with a large tumor (≥10 cm.) (p=0.02). In conclusion, the increase in Treg cell frequency may have 
developed a result of tumor immune escape mechanism by suppression of the immune response. Treg cell frequency seemed 
to be a promising prognostic factor in RCC patients. However, further study is required to evaluation Treg cell frequency within 
tumor including investigate their role as immune suppressive activity and predicting factor for relapsed disease in the patients. 
 
Keyword: Reguratory T-cell, Renal cell carcinoma, Flow cytometry assay 
 
บทน า 
 Renal cell carcinoma (RCC) เป็นมะเร็งไตซ่ึงมีตนกําเนิดอยูที่ทอของไต (renal tubules) พบไดประมาณ 2-3% ของผูปุวยมะเร็ง โดย
พบวาอุบัติการณแการเกิด RCC เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2% ทั่วโลก (Ljungber B et al., 2015) ในประเทศไทยมะเร็งไตนั้นพบอุบัติการณแการเกิด 1.6 คนตอ
ประชากร 100,000 คน โดยที่มะเร็งไตชนิด RCC เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ  1 ของมะเร็งระบบทางเดินปใสสาวะ 
(Chalieopanyarwong V et al., 2016) สวนใหญมักพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงคิดเป็นอัตราสวน 1.5:1 โดยชวงอายุที่พบบอย 60-70 ปี ผูปุวยสวน
ใหญมักจะไมแสดงอาการ (asymptomatic) ลักษณะอาการทางคลินิกเดนที่พบไดมี 3 อาการหลักเรียกวา classic triad ไดแก ปวดดานขาง (flank 
pain), ปใสสาวะสีเลือด (hematuria) และคลําไดกอน (palpable abdominal mass) ซ่ึงถึงแมจะพบไดนอย (6-10%) แตก็มีความสัมพันธแกับ มะเร็ง
ระยะแพรกระจาย (advance disease) RCC สามารถแบงเป็น subtype ตางๆ แบงตาม Internal Society of Urological Pathology (ISUP) 
Vancouver (2013) โดย subtype ที่พบไดมากที่สุด clear cell RCC (CCRCC) พบไดประมาณ 75% และมีความสัมพันธแกับพยากรณแโรคที่แย (worse 
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prognosis) และ อัตราการรอดชีวิตที่ต่ํา (shorter overall survival) เมื่อเปรียบเทียบกับ subtype papillary RCC (PRCC) พบไดประมาณ 16% และ 
subtype chromophobe RCC (CHRCC) พบไดประมาณ 7% ตามลําดับ (Shuch B et al., 2015) การผาตัดยังคงเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพใน
ผูปุวยระยะที่ยังไมมีการแพรกระจาย (localized RCC) การแบงระยะของโรคมะเร็งไตชนิด RCC (stage of cancer) ใชเกณฑแของ TNM Classification 
Systems โดยที่ T (tumor) ขนาดและขอบเขตของมะเร็ง, N (lymp node) การแพรกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง และ M (metastasis) การแพรกระจาย
ของโรคไปที่อวัยวะอื่น 
 Regulatory T-cell (Treg) คือกลุมของ T-lymphocyte มีบทบาทในกระบวนการรักษาสมดุลของระบบภูมิคุมกันในรางกาย (immune 
homeostasis) โดยปูองกันการตอบสนองทางภูมิคุมกันที่เป็นผลเสียตอรางกาย เชน โรคออโตอิมมูน (autoimmune), โรคภูมิแพ (allergy) และการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันที่มากเกินไป อยางไรก็ตาม Treg อาจจะทําใหเกิดผลเสียในการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอโรคมะเร็ง (Vigna DA, 2008) ใน
ปใจจุบันตัวบงชี้สําหรับการตรวจวัด Treg ที่นิยมใชกันอยางกวางขวางคือ CD4+CD25+Foxp3+ ซ่ึงกลไกการทํางานของ Treg ไดแก การหลั่งไซโตไคนแ  
Interleukin-10 (IL-10), Interleukin-35 (IL-35) และ Transforming growth factor β (TGF- β) เพื่อยับยั้งการทํางานของ Effector T-cell (Teff), 
การหลั่ง granzyme A และ B เพื่อยับยั้งการทํางานของ Teff และเหนี่ยวนําให Teff ตายแบบ apoptosis, Treg จะมีการแสดงออกมากของ CD25 (IL-2 
receptor-α) ซ่ึงจะแยงจับ IL-2 สงผลตอกระบวนการพัฒนาการ (differentiation) ของ Teff, Treg ยับยั้งเจริญเติบโตและการทํางาน (maturation 
and function) ของ Dendritic cells (DCs) ซ่ึงมีศึกษาพบวา Treg จะเพิ่มสูงขึ้นในมะเร็งชนิดตางๆ ไดแก  มะเร็งรังไข, มะเร็งกระเพาะอาหาร, ,มะเร็ง
ตับออน, มะเร็งลําไสใหญ, มะเร็งเตานม, มะเร็งตอมลูกหมากและมะเร็งไต รวมทั้งระดับของ Treg ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้มีความสัมพันธแกับการพยากรณแโรคที่แย 
(worse prognosis) และอัตราการรอดชีวิตที่ต่ําในผูปุวย (shorter overall survival) (Ha T-Y. et al., 2009; Oleinika K. et al., 2013 ) สําหรับใน
ผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC มีการศึกษาพบวา ระดับจํานวนของ CD4+CD25high Treg ในกระแสเลือดผูปุวย RCC สูงกวาในกลุมควบคุมซ่ึงแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ และผูปุวยที่มี Treg สูงจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ํา (Griffiths et al., 2007) ขณะเดียวกันจากการศึกษาความสัมพันธแของ Foxp3+ Treg กับ
ลักษณะทางพยาธิวิทยาดวยวิธีทางอิมมูโนพยาธิวิทยา (Immunohistochemistry) พบระดับ Treg ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธแกับขนาดกอนมะเร็ง และ TNM 
stage และ  Treg ที่สูงขึ้น มีความสัมพันธแกับอัตราการรอดชีวิตและอัตราการอยูโดยปราศจากโรคที่ต่ําในผูปุวย (Li JF, 2009) 
 ในปใจจุบันประเทศไทยยังไมมีการศึกษาตรวจวัดระดับจํานวน Treg ในผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC เปรียบเทียบความแตกตางกับกลุมควบคุม
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธแระหวางระดับ Treg และ ปใจจัยทางพยาธิวิทยาในผูปุวยตางๆ ซ่ึงมะเร็งไตชนิด RCC นั้นยังขาดตัวบงชี้ (biomarker) ที่ใชในการ
ติดตามรักษา ซ่ึง Treg อาจจะใชเป็นพารามิเตอรแหนึ่งที่ใชในการพยากรณแโรคหรือติดตามการรักษาภายหลังการรักษาผูปุวยได ซ่ึงจะเป็นประโยชนแยิ่ งตอ
การรักษาและดูแลผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC ในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย  
 เพื่อตรวจวัดระดับ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมดวยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี และหา
ความสัมพันธแของระดับ Treg กับปใจจัยทางพยาธิวิทยา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบไปขางหนา (Prospective experimental study) โดยทําการเจาะเก็บเลือดในสารกันเลือดแข็ง
ชนิด EDTA  จากกลุมผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCCจํานวน 30 ราย เกณฑแในการคัดเลือกเขาศึกษา (inclusion criteria) ประกอบดวย 1). ผูปุวยรายใหมที่
ไดรับการวินิจฉัยวาเป็นมะเร็งไตชนิด RCC ดวยการพิสูจนแชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (histology) โดยที่ไมใชมะเร็งในระยะแพรกระจาย 2). ไมมีประวัติเป็น
โรคภูมิตานตนเอง (autoimmune), โรคในกลุม lymphoproliferative, โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ตลอดจนไมมอีาการไขหรือติดเชื้อในระยะเวลา 2 สัปดาหแ
กอนการเจาะเก็บเลือด 3). ไมมีประวัติไดรับยาในกลุมกดภูมิคุมกัน, ยาเคมีบําบัดรวมทั้งไมไดรับการปลูกถายอวัยวะ จากกลุมควบคุม จํานวน 15 ราย 
เกณฑแในการคัดเลือกเขาประกอบดวย 1). อายุอยูในชวงตั้งแต 40 ขึ้นไป 2). ผลการตรวจวัดระดับเม็ดเลือดขาวปกติ (WBC 4,000-10,000 cell/mm3) 
3). ไมมีอาการไขหรือติดเชื้อในระยะเวลา 2 สัปดาหแกอนการเจาะเก็บเลือด ซ่ึงผูเขารวมวิจัยทุกคนผานการตอบรับการเขารวมวิจัย โดยที่ ผูปุวยจะไดรับ
เอกสารชี้แจงขอมูลการวิจัย และคําอธิบายกับขั้นตอนวิจัย งานวิจัยนี้โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ คณะแพทยศาสตรแ
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MURA2015/127 
 สําหรับการตรวจวัดระดับ Treg นั้น ตัวอยางจากเลือดจะถูกนํามาปใ่นแยกเม็ดเลือดขาวชนิด Peripheral Blood Mononuclear Cell 
(PBMC) โดยวิธี gradient centrifugation ปใ่นลางดวย Phosphate buffered saline (PBS)( SIGMA ALDRICH, USA) ดวยความเร็วรอบ 450g เป็น
เวลา 5 นาที ปรับความเขมขนสุดทายดวย (Roswell Park Meorail institute) RPMI 1640 (SIGMA ALDRICH, USA) ใหไดเซลลแที่ความเขมขน 1X106 

เซลลแที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร โดยที่ PBMC ที่ไดจะถูกนํามายอมดวยโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ที่จําเพาะตอ Treg 
ประกอบดวย โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จําเพาะตอโมเลกุลบนผิวเซลลแ Anti-CD4-FITC, Anti-CD25-PE-Cy5 (BD bioscience, USA) ซ่ึงทําการยอมเป็น
เวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิหองและปราศจากแสง ปใ่นลางแอนติบอดีสวนเกินดวย PBS ดวยความเร็วรอบ 450g เป็นเวลา 5 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้นทําการ
เจาะรูเยื่อหุมเซลลแดวย Fixation/Permeabilization solution (e bioscience, USA) บมที่อุณหภูมิหองและปราศจากแสงเป็นเวลา 45 นาที ปใ่นลาง
ดวย Permeabilization buffer (e bioscience, USA) และเติม  Normal rat serum (BD bioscience, USA) บมที่อุณหภูมิหองและปราศจากแสงเป็น
เวลา 15 นาที หลังจากนั้นยอมดวยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จําเพาะตอโมเลกุลภายในเซลลแ Anti-Foxp3-eFluor660 (e bioscience, USA) เป็นเวลา 
30 ที่อุณหภูมิหองและปราศจากแสง ปใ่นลางดวย Permeabilization buffer ขั้นตอนสุดทายเติม 0.5% Paraformaldehyde (BDH laboratory 
supplies, UK) เซลลแที่ผานการยอมจะถูกนํามาวัดดวยเครื่องโฟลไซโตเมทรี BD FACSCalibur cell analyzer (BD bioscience, USA) ซ่ึงเครื่องจะทํา
การนับจํานวนเซลลแ 50,000 เซลลแจากจํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด และวิเคราะหแผลดวยโปรแกรม CellQuestPro solfware package (BD bioscience, 
USA) จํานวนของ Treg จะคํานวณจาก %CD25+Foxp3+ ใน CD4+ lymphocytes gate  
 การวิเคราะหแขอมูลจะใชโปรแกรม Statistical Package for the Social Science software program (SPSS version 16, Inc., Chicago, 
IL, USA) ขอมูลพื้นฐานและลักษณะทางพยาธิวิทยาของผูปุวยแสดงดวยรอยละ, คามัธยฐาน, คาต่ําสุด, สูงสุด สวนความแตกตางของระดับ Treg ระหวาง
ผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC และกลุมควบคุม รวมทั้งความสัมพันธแระหวางระดับ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยกับปใจจัยทางดานพยาธิวิทยา ถาเป็นการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 2 กลุมใช  T-test (ขอมูลแบบ parametric) หรือ Mann-Whitney test (ขอมูลแบบ non-parametric) ถาเป็นการ
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เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปใช  One-way ANOWA (ขอมูลแบบ parametric) หรือ Kruskal-Wallis (ขอมูลแบบ non-
parametric) กําหนดคาทางสถิติที่ p-value <0.05 
 
ผลการวิจัย 
 จากผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC จํานวน 30 ราย พบวาสัดสวนในเพศชายมากกวาในเพศหญิง โดยเพศชายพบ 19 ราย (63.3%) เพศหญิง 11 
ราย (36.7%) คา median ที่ 59 ปี อยูในชวงอายุ 32-77 ปี กลุมควบคุมจํานวน 15 ราย แบงเป็นเพศชาย 8 ราย (53.3%)  เพศหญิง 7 ราย (46.7%)  
คา median ที่ 54 ปี อยูในชวงอายุ 46-69 ปี โดยที่รอยละ 90 ของผูปุวย นั้นเป็น subtype clear cell (CCRCC) รองลงมาเป็น subtype 
chromophobe (CHRCC) และ clear cell (tubolo) papillary (CCPRCC) คิดเป็นรอยละ 6.7 และ รอยละ 3.3 ตามลําดับ ผูปุวยสวนใหญมีขนาดของ
กอนมะเร็ง <10 เซนติเมตร คิดเป็นรอยละ 83.3 และมีขนาดของกอนมะเร็งขนาด ≥10 เซนติเมตร คิดเป็นรอยละ 16.7 ผลทางพยาธิวิทยาพบวาผูปุวย 
14 ราย (46.7%) จัดอยูใน pT1a, 5 ราย (16.7%) pT1b, 4 ราย (13.3%) pT2a, 1 ราย (3.3%) pT2b, 5 ราย (16.7%) pT3a และ 1 ราย (3.3%) pT4 
นอกจากนี้พบวาผูปุวย 3 ราย (10.0%) เซลลแมะเร็งมีการรุกรานไปยังตอมน้ําเหลือง (Lymph node invasion) และผูปุวย 4 ราย (13.3%) ไปยังหลอด
เลือด (Vascular invasion)  ที่อยูบริเวณขางเคียง นอกจากนั้นผูปุวย 4 ราย (13.3%) มีการพบรองรอย tumor necrosis สําหรับ G1 Fuhrman 
nuclear grade พบในผูปุวย 4 ราย (14.8%), G2 พบ 15 ราย (55.6%), G3 พบ 7 ราย (25.9%) และ G4 พบ 1 ราย (3.7%) การแบงระยะของ
โรคมะเร็งไตชนิด RCC ใชระบบ TNM stage โดยที่ TNM stage 1 พบในผูปุวย 17 ราย (56.7%), stage 2 พบ 5 ราย (16.7%), stage 3 พบ 7 ราย 
(23.3%) และ stage 4 พบ 1 ราย (3.3%) ซ่ึงขอมูลแสดงดังตารางที่ 1 
 สําหรับการตรวจวัดระดับ Treg ในกระแสเลือดผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC และกลุมควบคุมนั้นอาศัยการตรวจวัดการแสดงออกของโมเลกุลบน
ผิวเซลลแ ไดแก CD4 และ CD25 รวมทั้งการตรวจวัดการแสดงออกของ Foxp3 โมเลกุลภายในเซลลแ โดยเริ่มตนจากการ gate เซลลแเม็ดเลือดขาวชนิดลิม
โฟไซดแ (lymphocyte) ซ่ึงจะมีการแสดงออกของ CD4 และ Forward scatter (FSC) แสดงดังภาพที่ 1A  โดยที่จะมี Isotype control ใชเป็น Negative 
control หลังจากนั้น Treg จะถูก gate จากเซลลแเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซดแ (lymphocyte) ดังกลาวโดยจะมีการแสดงออกที่จําเพาะโมเลกุลที่จําเพาะ
รวมกันของ CD25 และ Foxp3 แสดงดังภาพที่ 1B ซ่ึงรอยละของ Treg คํานวณไดจาก CD4+CD25+Foxp3+ 
   ผลจากการตรวจวัดระดับ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC จากผูปุวยจํานวน 30 รายพบวา คามัธย
ฐาน (median) อยูที่รอยละ 5.26 อยูในชวง 2.39-8.34 ขณะเดียวกันระดับของ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ของกลุมควบคุมจํานวน 15 รายคามัธยฐาน
อยูที่รอยละ 3.38 อยูในชวง 2.03-4.68 และเมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางตัวแปรทั้งสองพบวา ระดับของ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ของผูปุวย
มะเร็งไตชนิด RCC สูงกวาในกลุมควบคุมซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) แสดงดังภาพที่ 2 และเมื่อศึกษาหาความสัมพันธแของระดับ 
CD4+CD25+Foxp3+ Treg กับปใจจัยทางพยาธิวิทยาของผูปุวย พบวาระดับของ Treg ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธแกับขนาดกอนของมะเร็ง (Tumor size) 
ขนาดใหญกวาหรือเทากับ 10 เซนติเมตรซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง (p=0.02) โดยที่คา median อยูที่รอยละ 6.60 อยูในชวง 2.39-8.34 ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้ไมพบความสัมพันธแของ ระดับ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ของผูปุวยมะเร็งไตกับปใจจัยทางพยาธิอื่นๆไดแก Primary tumor (pT) (p=0.17), 
การรุกรานไปยังตอมน้ําเหลือง (p=0.74), การรุกรานไปยังหลอดเลือด (p=0.92), การพบรองรอย tumor necrosis (p=0.08), Fuhrman nuclear 
grade (p=0.14) และ TNM stage (p=0.22) แสดงดังตารางที่ 2 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ปใจจุบันโรคมะเร็งไตชนิด Renal cell carcinoma (RCC) มีอัตราอุบัติการณแที่เพิ่มสูงขึ้น แตอยางไรก็ตามยังขาดตัวบงชี้ (biomarker) ที่ใชใน
การติดตามการรักษา ซ่ึงหลายงานวิจัยไดมีการศึกษาพบวาจํานวนของ Treg จะเพิ่มสูงขึ้นในมะเร็งชนิดตางๆในคน รวมทั้งระดับของ Treg ที่เพิ่มสูงขึ้นมี
ความสัมพันธแกับพยากรณแโรคที่แย (poor prognosis) กวาในผูปุวยที่มีระดับ Treg ที่ต่ํากวา (Ha T-Y. et al., 2009; Oleinika K. et al., 2013) แตใน
ประเทศไทยนั้นยังไมมีการศึกษาถึงระดับจํานวนของ Treg ในผูปุวย RCC รวมทั้งหาความสัมพันธแของระดับ Treg กับปใจจัยทางพยาธิวิทยาซ่ึงอาจจะเป็น
อีกปใจจัยหนึ่งที่ชวยในการพยากรณแโรค การศึกษาครั้งนี้จะทําการตรวจวัด Treg ดวยเทคนิคโฟลไซโตเมทรี ปใจจุบันการตรวจวัดระดับ Treg นั้นยังขาดตัว
บงชี้ที่ชัดเจน (Definitive markers) ซ่ึงตองอาศัยการตรวจตัวบงชี้รวมกัน สําหรับตัวบงชี้ที่ไดรับการยอมรับในปใจจุบัน ไดแก โมโนโคลนอลแอนติบอดี 
(Monoclonal antibody) ที่จําเพาะตอโมเลกุลบนผิวเซลลแ CD25 (Interleukin-2 receptor alpha chain molecule) จะมีการแสดงออกใน Effector 
T cell (Teff) และมีการแสดงออกมากใน Treg และโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จําเพาะตอ Foxp3 (Transcription factor forkhead boxp3) โมเลกุล
ภายในเซลลแ ซึ่งเป็น transcription factor ภายในนิวเคลียสของเซลลแมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาและควบคุมการทํางานของ Treg (Tanchot C 
et al., 2013; Savage PA et al., 2013)  การศึกษาครั้งนี้พบวาระดับ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC สูง
กวาในกลุมควบคุมซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัย (Griffiths RW et al., 2007) ซ่ึงสนับสนุนบทบาทของ Treg ในกระบวนการหลบ
เลี่ยงจากการทําลายของระบบภูมิคุมกันในรางกายตอเซลลแมะเร็ง โดยจํานวนของ Treg ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากกลไกของเซลลแมะเร็งที่
เหนี่ยวนําใหมีการเพิ่มจํานวนของ Treg ซ่ึงเซลลแมะเร็งจะมีการหลั่ง Chemokine  ligand 20 (CCL20) เพื่อดึงดูด Chemokine receptor (CCR6) บนผิว 
Treg มาฝใงตัวยังบริเวณกอนมะเร็ง นอกจากนี้เซลลแมะเร็งก็จะมีการหลั่งไซโตไคนแ TGF-β (Transforming growth factor beta) กระตุนให Treg มีการ
แบงตัวเพิ่มจํานวนและยับยั้งการทํางานของ Effector T-cell ที่จะเขามาทําลายเซลลแมะเร็ง (Oldham KA et al. 2012; Sell K et al. 2012) ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้ยังพบความสัมพันธแของระดับ Treg กับปใจจัยทางพยาธิวิทยาสอดคลองกับวิจัย (Li JF et al. 2009; Ning H et al. 2012; Kim C-S et al., 
2015) โดยเฉพาะระดับ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธแกับขนาดกอนของมะเร็ง (Tumor size) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เป็นที่
นาสนใจวาระดับ Treg ในกระแสเลือดของผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC ที่สูงมีความสัมพันธแกับพยากรณแที่แย (poor prognosis), อัตราการรอดชีวิต 
(Overall survival) และอัตราการอยูโดยปราศจากโรค (Disease-free survival) ที่ต่ําในผูปุวย (Griffiths RW et al., 2007; Li JF et al., 2009; Liotta 
et al.,2010) อยางไรก็ตามจะถึงมีการศึกษาถึงบทบาทเพิ่มเติม  
 สรุปการศึกษานี้ชีใหเห็นวา Treg ที่เพิ่มสูงขึ้นในผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC ซ่ึงแตกตางจากกลุมควบคุมนั้น เป็นกลไกของเซลลแมะเร็งที่สงเสริมให
มีการแบงตัวเพิ่มจํานวนเพื่อมาปกปูองการทําลายจากระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยที่ผูปุวยที่มีขนาดกอนมะเร็งขนาดใหญซ่ึงมีความ สัมพันธแกับ
พยากรณแที่แย (poor prognosis) จะพบระดับของ Treg ที่สูง บงชี้วา Treg อาจจะใชเป็นพารามิเตอรแหนึ่งที่ใชในการพยากรณแโรคหรือติดตามการรักษา
ในผูปุวย RCC แตอยางไรก็ตามยังตองศึกษาบทบาทของ Treg ในการยับยั้งการทํางานของระบบภูมิกนัในรางกายและในการทํานายการกลับมาเป็นซํ้าของ
โรคในผูปุวยดังกลาว 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลทางดานพยาธิวิทยาของผูปุวย                      
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ภาพที่ 1 แสดงวิธีการตรวจวัดระดับ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ดวยวธิีโฟลไซโตเมทรี (Strategic gating) 

 

ภาพที่ 2 แสดงระดับของ CD4+CD25+Foxp3+ Treg ในกลุมผูปุวยมะเร็งไตชนิด RCC  
เปรยีบเทียบกับกลุมควบคุม HC 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธแของระดบั CD4+CD25+Foxp3+ Treg กับปใจจยัทางพยาธิวิทยา 

 

*Statistical significance 
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การจัดการน้ ามันทอดอาหารของผ๎ูจ าหนํายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลต าบลวังไผํ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาคุณภาพน้ํามันทอดอาหาร พฤติกรรมการจัดการน้ํามันทอดอาหาร และความรู

เกี่ยวกับการจัดการน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอด ในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ และหาแนวทางในการจัดการน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนาย
อาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรทําการศึกษาผูประกอบการรานจําหนายอาหารทอดในเขตเทศบาลตําบลวังไผ 
จํานวน 10 ราย โดยใชแบบสัมภาษณแในการสํารวจขอมูลดานพฤติกรรม และความรูของผูประกอบการ เก็บขอมูลคุณภาพน้ํามันทอดอาหารโดยใช
เครื่องวัดสารโพลารแในน้ํามันทอดอาหาร Testo 270 

ผลการศึกษา พฤติกรรมของผูประกอบการจําหนายอาหารทอด พบวา มีผูประกอบการเพียง 4 ราย ที่เปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารทุกวัน ในสวน
ของการจัดการกับน้ํามันเกาที่ไมใชแลว ผูประกอบการสวนใหญขายน้ํามันเกาใหกับผูที่มารับซ้ือ สําหรับการศึกษา ความรูของผูประ กอบการจําหนาย
อาหารทอด พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.3 ผลการวิเคราะหแคุณภาพน้ํามันทอดอาหาร พบวา มีคาโพลารแ ตั้งแต10.5% – 37.2% โดยพบรานที่มีคาโพ
ลารแเกินคามาตรฐาน (25%) จํานวน 1 ราย และจากการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางคุณภาพน้ํามันทอดอาหารกับพฤติกรรมของผูประกอบการพบวา
รานจําหนายอาหารทอดที่มีการเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารทุกวัน มีคาโพลารแในน้ํามัน นอยกวา 25%สวนรานที่มีการเติมน้ํามันใหมเพิ่มในน้ํามันเกา มีคาโพ
ลารแในน้ํามันทอดเกิน25%อยู1 ราย การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางความรูกับคุณภาพน้ํามันทอด พบวารานจําหนายอาหารทอดที่มีคาโพลารแในน้ํามัน
ทอดสูงกวา20%มีระดับความรูตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย สวนผูประกอบการที่มีระดับความรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยทุกรานมีคาโพลารแในน้ํามันทอดอาหาร ไมถึง
20%การศึกษาความสัมพันธแระหวางความรูกับพฤติกรรมของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่มีระดับความรูสูง ยังมีพฤติกรรมการเติมน้ํามันใหมลง
ในน้ํามันเกา แสดงใหเห็นวาแมจะมีระดับความรูสูงก็ยังมีพฤติกรรมที่ไมถูกตองผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการน้ํามันทอดอาหารของผู
จําหนายอาหารในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ โดยการสรางมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหาร และการจัดการกับน้ํามันเกาที่ไม
ใชแลว และสงเสริมความรูใหแกผูประกอบการจําหนายอาหารทอดใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงอันตรายจากการใชน้ํามันทอดซํ้า 
 

ค าส าคัญ : น้ํามันทอดซํ้า สารโพลารแ น้าํมันทอดอาหาร รานจําหนายอาหารทอด 
 

Absract 
 This research is experimental research. The purpose is to study the quality of flying oil. Behavior Management Frying Oil. 
And knowledge about frying oil management of fried foods venders and find a way to handle frying oil of fried food suppliers in 
the area of Wangpaisubdistrict municipality, Muang district, Chumphon province.. To study 10 case of fried food stores 
Wangpaisubdistrict municipality. Using an interview form to explore behavioral data and knowledge of operator. Collect quality 
data of frying food using polarizer in frying oil Testo 270.  

The results of operators of fried food stores behavior.It was found that all operators used palm oil to fry food. There 
are four operators who change frying oil every day. The management with waste cooking oil. Most entrepreneurs sell waste 
cooking oil to the buyer. For education in knowledge of operators of fried food stores found average score was 10.3. The analysis 
of frying oil quality was found to be polar, ranging from 10.5 to 37.2 percent. There were 1 case whose polarity was over standard 
(25 percent). The quality of frying oil, the food, and the behavior of the operator were found. Fried food store that has replaced 
fried oil every day. Polar in the oil is less than 25%, and the store has added new oil in the old oil. Polar in frying oil exceeds 
25% in 1 case. Analysis of the relationship between knowledge and quality of fried oil found that fried food stores with polar 
value in frying oil higher than 20% had a higher level of knowledge. Below average for entrepreneurs with a higher level of 
knowledge than the average score, polar in frying oil of less than 20% have knowledge Below average entrepreneurs with higher 
levels of knowledge than all average scores had less than 20% polarity in frying oil. Study on the relationship between 
knowledge and entrepreneurial behavior found that entrepreneurs with high levels of knowledge. There is also a habit of 
refueling the old oil. It shows that even with high levels of knowledge, there are still bad behaviors. The results of the study 
show the way to manage the frying oil of food suppliers in the area of  Wangpaisubdistrict municipality. By creating behavioral 
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change measures to change the cooking oil. And dealing with old non-used oil. And to educate the frying business operators to 
have a better understanding and awareness of the dangers of using frying oil. 

 

Keywords : Repeat frying oil, Polar Compound, Cooking oil, fried foods venders 
บทน า 

อาหารทอด เป็นอาหารที่ไดรับความนิยมทั่วไป น้ํามันที่ใชทอดอาหารเพื่อบริโภคนั้น ประเทศไทยมีการบริโภคน้ํามันพืชมากกวา 800,000 ตัน
ตอปี (คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค, 2556) การทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงมีผลใหน้ํามันเสื่อมสภาพไดเร็ว ลักษณะ
ทางกายภาพและทางเคมีของน้ํามันเปลี่ยนไปเกิดกลุมสารประกอบมีขั้วที่เป็นอนัตรายตอรางกาย เรียกวา สารโพลารแ (polar compounds) ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ของโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ (ทิพยเนตร อริยปิติพันธแ, 2551) โดยเฉพาะน้ํามันที่มีการนํากลับมาใชซํ้าหรือที่เรียกวาน้ํามันทอดซํ้า 
น้ํามันเหลานี้เป็นน้ํามันที่เสื่อมคุณภาพและเกิดสารพิษหลายชนิด บางชนิดมีคุณสมบัติกอกลายพันธุแ บางชนิดเป็นสารกอมะเร็ง เชน และสารโพลีไซคลิกอะ
โรมาติกไฮโดรคารแบอน หรือ PAHs (เจตนา วีระกุล และคณะ, 2552) จากงานวิจัยของ Ammu Ket al. (2000) พบวาการใชน้ํามันทอดซํ้าที่เสื่อมคุณภาพ 
ทําใหสัตวแทดลองมีการเจริญเติบโตลดลงตับและไตมีขนาดใหญขึ้น มีการสะสมไขมันเพิ่มในตับการหลั่งเอนไซมแทําลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น 
แสดงใหเห็นวารางกายไดรับสารพิษมากขึ้น เส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดนอกจากนี้ไอระเหยของน้ํามันทอดอาหาร หากสูดดมเป็นเวลานาน
จะเกิดอันตรายตอสุขภาพ การศึกษาที่ผานมา พบความสัมพันธแระหวางการเกิดโรคมะเร็งปอดของผูหญิงจีนและไตหวันที่ไมสูบบุหรี่ เพราะสูดดมไอระเหย
ของน้ํามันในการผัดหรือทอดอาหาร ซึ่งพิสูจนแแลววาทําใหเกิดเนื้องอกในปอด และมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูทดลอง (Jose et al., 2000) นอกจากนี้การ
ทอดอาหารในน้ํามันที่เส่ือมคุณภาพยังทําใหคุณคาทางโภชนาการของอาหารลดลงอีกดวย (เสาวลักษณแ จิตรบรรเจิดกุล และคณะ, 2552)ปริมาณรอยละ
ของสารโพลารแรวมในน้ํามัน (total polar compounds) เป็นคาที่บงบอกถึงคุณภาพของน้ํามันที่เป็นที่ยอมรับที่สุด แมวาปริมาณสารโพลารแจะไมไดชี้วัด
ความเป็นพิษของน้ํามัน แตจากการศึกษาของ เจตนา วีระกุล (2552) พบวา ปริมาณสารกอมะเร็งกลุม PAHs พบสูงขึ้น เมื่อคา %TPCสูงขึ้น ดังนั้น ใน
ประเทศตางๆ จึงกําหนดใหน้ํามันสําหรับทอดอาหารตองมีปริมาณสารโพลารแไมเกินมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหน้ํามันทอด 
หรือประกอบอาหารเพื่อจําหนายมีสารโพลารแไดไมเกินรอยละ 25 ของน้ําหนัก ผูประกอบการที่ใชน้ํามันทอดอาหารซ่ึงมีคาสารโพลารแเกินรอยละ 25 
จําหนายแกผูบริโภคถือเป็นการจําหนายอาหารผิดมาตรฐานฝุาฝืนมาตรา 25(3) ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
นอกจากผลกระทบทางดานสุขภาพแลว น้ํามันทอดซํ้าที่เสื่อมสภาพ ซ่ึงเป็นสารอินทรียแที่ยอยสลายไดยากหากปลอยลงทอระบายน้ําก็จะกอใหเกิดมลพิษ
ทางน้ํา และปใญหาทอระบายน้ําอุดตันได จากการวิจัยที่ผานมาพบวาบริเวณที่มีปใญหาการอุดตันของทอระบายน้ําสวนใหญเป็นบริเวณที่รับน้ําทิ้งจากราน
จําหนายอาหาร หรือสถานที่ประกอบเตรียมอาหาร (Williams et al., 2012)  
 พื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชากรสวนใหญเขามาอาศัยเพื่อทํางานในพื้นที่และสวนใหญนิยมซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ
รับประทาน โดยเฉพาะอาหารทอด ผูจําหนายอาหารทอด มีจํานวนประมาณมากถึง108 ราย ปใจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเขามาดําเนินงานเฝูาระวังการใช
น้ํามันทอดเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชน้ํามันทอดอาหารและการจัดการกับน้ํามันทอดที่เสื่อมคุณภ าพของ
ผูประกอบการเพื่อหาแนวทางในการจัดการน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดของผูจําหนายอาหารในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 3. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 

4. เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการน้ํามันทอดอาหารที่เสื่อมคุณภาพ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
1. สารโพลาร๑ 

สารโพลารแหรือสารประกอบมีขั้ว คือ สารประกอบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ํามันเมื่อน้ํามันไดรับความรอนจากกระบวนการ
ทอด ซ่ึงปฏิกิริยาเคมีหลักที่สงผลใหเกิดสารประกอบมีขั้ว ไดแก ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไฮโดรไลซีส และพอลิเมอไรเซชัน จากปฏิกิริยาเหลานี้สงผลใหไตรกลี
เซอรแไรดแของน้ํามันเปลี่ยนจากสารไมมีขั้วเป็นสารมีขั้ว หรือ polar compounds ตัวอยาง สารประกอบมีขั้ว ไดแก กรดไขมันอิสระ โมโนเอซิลกลีเซอรอล 
และไดเอซิลกลีเซอรอลเนื่องจากสารประกอบมีขั้วเป็นสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาตางๆ เมื่อน้ํามันไดรับความรอนจากกระบวนการทอด จึงสามารถใช
เป็นดัชนีบงบอกความคงตัวของน้ํามัน กลาวคือ หากเกิดสารประกอบมีขั้วในน้ํามันปริมาณมาก แสดงวาน้ํามันชนิดนั้นมีความคงตัวตอการทอดต่ํา                  
เพราะจะเกิดปฏิกิริยาตางๆ ไดงายเมื่อน้ํามันไดรับความรอน สงผลใหน้ํามันทอดเสื่อมคุณภาพไดเร็ว ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 
(พ.ศ. 2547) ไดกําหนดใหน้ํามันที่ผานกระบวนการทอดมีคาสารประกอบมีขั้วไดไมเกิน 25 เปอรแเซ็นตแ หากในน้ํามันมีสารประกอบมีขั้วเกิ นที่กําหนด 
จัดเป็นน้ํามันที่มีอันตรายตอสุขภาพ เพราะสารประกอบมีขั้วบางชนิดเป็นสารกอมะเร็ง จากการวิจัยในหนูทดลอง พบวาสารประกอบมีขั้วในน้ํามันบาง
ชนิดอาจกอใหเกิดมะเร็งผิวหนังหรือมะเร็งลําไส ซึ่งเป็นอันตรายแกผูบริโภค (Besbes et al., 2005)  

2. ป๓ญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมจากไขมันและน้ ามัน 
น้ํามันและไขมัน คือสารอินทรียแที่ยอยสลายไดยากและถาปลอยลงทอระบายน้ํา ก็จะทําใหไขมันจะเกาะติดอยูภายในทอทําใหพื้นที่ระบาย

น้ําเล็กลงจนอุดตันในที่สุดซ่ึงการอุดตันของไขมันในทอระบายน้ําเป็นปใญหาสําคัญและอาจทําใหเกิดการลนของทอระบายน้ําทําใหเกิดความเสียหายดาน
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สิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพจากการวิจัยที่ผานมาพบวาบริเวณที่มีปใญหาการอุดตันของทอระบายน้ําสวนใหญเป็นบริเวณที่รับน้ําทิ้งจากราน
จําหนายอาหาร หรือสถานที่ประกอบเตรียมอาหาร (Williams et, al., 2012) โดยน้ํามันและไขมันที่ปนเปื้อนสูสิ่งแวดลอม และปนเปื้อนสูแหลงน้ําผิวดิน
ทําใหเกิดสภาพไมนาดูและขวางกั้นการซึมผานของออกซิเจนจากอากาศลงสูแหลงน้ําสงผลใหเกิดปใญหาน้ําเนาเสียตามมาได (วัฒนสินธุแสุว รัตนานนทแ, 
2551) 

3. แนวทางการจัดการน้ ามันทอดซ้ า 
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค, 2556 ไดจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะตอองคแกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในการแกไขปใญหาน้ํามันทอดซํ้าที่เสื่อมสภาพ ไววา ควรกําหนดใหเป็นนโยบายระดับชุมชนและเป็นตัวชี้วัดขององคแกร เพื่อผลักดันใหมีการ
ขับเคลื่อนและใหรางวัลสําหรับผูที่มีผลงานเดน เพื่อสรางแรงจูงใจเป็นเจ าภาพดําเนินการใหผูประกอบการอาหารในเขตรับผิดชอบเปลี่ยนน้ํามันทอด
อาหารใหม กอนที่น้ํามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพจนเป็นอันตรายตอสุขภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ชัดเจน ควรจัดระบบบริหารจัดการน้ํา มัน
ทอดซ้ําที่เสื่อมสภาพ นําไปแปรรูปเป็นน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อใชประโยชนแเป็นพลังงานทดแทน ทั้งโดยการผลิตเองหรือสนับสนุนใหหนวยอื่นนําไปผลิตตาม
ความเหมาะสม และใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานสวนราชการอื่นๆ นําน้ํามันไบโอดีเซลมาใชในกิจการของหนวยงาน เพื่อลดคา ใชจาย 
เชน ใชกับรถเก็บขยะ และควรริเริ่มใหมีการรวบรวมน้ํามันทอดซํ้าที่เสื่อมสภาพจากสถานที่ตางๆ ในเขตรับผิดชอบ ไมใหมีการทิ้งน้ํามันทอดซํ้าที่
เส่ือมสภาพไปโดยสูญเปลาหรือทิ้งน้ํามันทอดซํ้าลงสูทางระบายน้ําสาธารณะซ่ึงจะกอใหการอุดตันของทอระบายน้ํา  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเพื่อเป็นผูใหขอมูลในขั้นตอนการเก็บขอมูลโดยเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) คือ เลือกกลุมตัวอยางแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom method)จํานวนทั้งหมด 10 ราย 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรมการใชน้ํามันทอด และความรูของผูประกอบการอาหารทอด ตามพื้นที่เปูาหมายและ
กลุมเปูาหมายที่ไดวางแผนไว โดยผูศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณแกลุมตัวอยาง และเก็บขอมูลปริมาณสารโพลารแในน้ํามันทอดอาหารโดยใชเครื่องวัดสารโพลารแ
ในน้ํามันทอด testo 270 (Cooking oil tester)และเก็บตัวอยางน้ํามันที่ใชทอด 10 ซีซีเก็บในหลอดทดลองขนาด 10 ซีซีหอฟอยดแเก็บตัวอยางในวัน
สุดทายของการใชน้ํามันทอดซํ้านั้น โดยนํามาทดสอบหาคาโพลารแโดยใชวิธีคอลัมนแโครมาโตกราฟี 
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ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการใช๎น้ ามันทอดอาหาร 

 ผูประกอบการจําหนายอาหารทอดจํานวนทั้งหมด 10 ราย จําหนายอาหารทอดประเภทตางๆ ดังนี้ ไกทอด3 ราย  ปาทองโกเ2 ราย กลวย
ชุบแปูงทอด2 ราย กลวยและทุเรียนทอด1 ราย และอาหารทอดสําเร็จรูป เชน ปีกไกเฟรนฟราย นักเก็ต1 รายผูประกอบการทุกรายใชน้ํามันปาลแมในการ
ทอดอาหาร (รอยละ 100) สําหรับลักษณะการใชน้ํามันทอดอาหารของกลุมตัวอยางมีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะการใชน้ํามันทอดอาหารของกลุมตัวอยาง 

ล าดับที ่ ประเภทอาหาร ปริมาณ 
น้ ามันทอด 

ระยะเวลา 
ในการทอด 

การเปลีย่น 
น้ ามันทอด 

1 ไกทอด1 48 ลิตร 24 ชั่วโมง เติมน้ํามันใหมเพิ่มในอัตราสวน 1:5 
2 ไกทอด2 18 ลิตร 18 ชั่วโมง เปลี่ยนทุกๆ 3 วัน 
3 ไกทอด3 10 ลิตร 12 ชั่วโมง เติมน้ํามันใหมเพิ่มในอัตราสวน 3:7 
4 ลูกชิ้นทอด 3 ลิตร 9 ชั่วโมง เปลี่ยนทุกวัน 
5 ปีกไก เฟรนฟราย 2 ลิตร 30 นาที เปลี่ยนทุกวัน 
6 กลวยแขก1 10 ลิตร 4 ชั่วโมง เปลี่ยนทุกวัน 
7 กลวยแขก2 6 ลิตร 18 ชั่วโมง เปลี่ยนทุกๆ 3 วัน 
8 กลวยทอด, ทุเรียนทอด 18 ลิตร 14 ชั่วโมง เติมน้ํามันใหมเพิ่มในอัตราสวน 5:13 
9 ปาทองโกเ1 7 ลิตร 84 ชั่วโมง เติมน้ํามันใหมเพิ่มในอัตราสวน 2:5 
10 ปาทองโกเ2 4 ลิตร 6 ชั่วโมง เปลี่ยนทุกวัน 

 
 สําหรับการจัดการกับน้ํามันทอดซํ้าที่ไมใชแลวผูประกอบการสวนใหญขายน้ํามันทอดซํ้าใหกับผูที่มารับซ้ือน้ํามันเกา จํานวน 8 ราย โดย
ทราบวาผูรับซ้ือนําน้ํามันเกาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 5 ราย ทราบวานําไปใชผสมกับอาหารสัตวแ จํานวน 1 ราย และไมทราบวาผูรับซ้ือนํา
น้ํามันเกาไปใชทําอะไรตอ จํานวน 2 ราย ผูประกอบการที่ทิ้งน้ํามันทอดซํ้าที่ไมใชแลวลงในถังขยะ มีจํานวน 1 ราย และผูประกอบการที่ลางทิ้งตามทอ
ระบายน้ํามีจํานวน 1 ราย 

2. ความรู๎ 
 จากการตอบแบบสัมภาษณแดานความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ํามันทอดอาหาร จํานวน 15 ขอ ของผูประกอบการจําหนายอาหารทอด 

จํานวน 10 ราย มีคะแนนสูงสุด (Max) เทากับ 15  คะแนนต่ําสุด (Min) เทากับ 7 คาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 10.3 
3. คุณภาพน้ ามันทอดอาหาร 
 จากการเก็บตัวอยางน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดจํานวน 10 ราย พบวา มีสารโพลารแ ตั้งแต10.5 – 37.2 %โดยพบรานที่มี

สารโพลารแสูงกวาคามาตรฐาน (25%) จํานวน 1 รายรานที่มีสารโพลารแสูงกวา20%จํานวน 1 ราย และอีก 8 ราย มีสารโพลารแต่ํากวารอยละ 20 
 
ตารางที่ 2 คุณภาพน้ํามันทอดอาหาร 

ประเภทอาหาร Polar PV ประเภทอาหาร Polar PV 
1. ไกทอด1 14.0% 1.66 6. กลวยแขก1 17.0% 13.72 
2. ไกทอด2 12.5% 4.83 7. กลวยแขก2 20.5% 28.46 
3. ไกทอด3 13.0% 6.12 8. กลวยทอดทุเรียนทอด 12.5% 21.52 
4. ลูกชิ้น 15.5% 4.15 9. ปาทองโกเ 34.2% 19.7 
5. ปีกไก นักเก็ตเฟรนฟราย 10.5% 12.61 10. ปาทองโกเ 18.0% 28.07 

 
4. การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ 

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยมีประชาการเขารวม จํานวน 10 ราย การวิเคราะหแความสัมพันธแจึงใชเทคนิคการ
เปรียบเทียบความแตกตางของประชากร โดยไมใชสถิติเชิงอางอิง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธแระหวางคุณภาพน้ํามันทอดอาหารกบัพฤติกรรม 

พฤติกรรม ประเภทอาหาร ระยะเวลาในการทอด Polar compound PV 
1. เปลี่ยนน้ํามันทุกวัน ลูกชิ้น 9 ชั่วโมง 15.5% 4.15 
 กลวยแขก 4 ชั่วโมง 17.0% 13.72 
 ปีกไก นักเก็ต 30 นาที 10.5% 12.61 
 ปาทองโกเ 6 ชั่วโมง 18.0% 28.07 
2. เปลี่ยนน้ํามันทุกๆ 3 วัน ไกทอด 18 ชั่วโมง 12.5% 4.83 
 กลวยแขก 18 ชั่วโมง 20.5% 28.46 
3. เติมน้ํามันเพิ่ม อัตราสวน 1 : 5 ไกทอด 24 ชั่วโมง 14.0% 1.66 
เติมเพิ่ม อัตราสวน 3:7 ไกทอด 12 ชั่วโมง 13.0% 6.12 
เติมเพิ่ม อัตราสวน 2:5 ปาทองโกเ 84 ชั่วโมง 34.2% 19.7 
เติมเพิ่ม อัตราสวน 5:13 กลวย 14 ชั่วโมง 12.5% 21.52 

จากตารางแสดงความสัมพันธแระหวางคุณภาพน้ํามันทอดอาหารกับพฤติกรรมของผูจําหนายอาหารทอด จะเห็นไดวา รานจําหนายอาหารทอด
ที่มีการเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารทุกวัน ทุกรานมีคาโพลารแในน้ํามันทอดอาหารต่ํากวา 20% สวนรานที่มีการเปลี่ยนน้ํามันทุกๆ 3 วัน มีรานที่มีคาโพลารแใน
น้ํามันสูงกวา 20% แตไมเกิน 25% จํานวน 1 ราย และรานจาํหนายอาหารที่มกีารเติมน้ํามันใหมเพิ่มในน้ํามันเกา มีรานที่มี คาโพลารแในน้ํามันทอดสูงกวา 
25% จํานวน 1 ราน 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธแระหวางความรูกับคุณภาพน้าํมันทอดอาหาร 

ความรู ๎ Polar compound PV 
ต่ํากวา Mean   
- กลวยทอดเขาปูน (7คะแนน) 17.0% 13.72 
- คิทเชนพลัส (7 คะแนน) 10.5% 12.61 
- ปาทองโกเหนาตลาด (7คะแนน) 34.2% 19.7 
- 3 จ.แจเว กลวยทอดสุโขทัย (8คะแนน) 20.5% 28.46 
- ปาทองโกเเจ฿พังคแ (10คะแนน) 18.0% 28.07 
Mean = 10.3 คะแนน - - 
สูงกวา Mean   
- กลวยเล็บมือนางทอด วิสาหกิจชุมชน (11 คะแนน) 12.5% 21.52 
- ลูกชิ้นทอดหนาตลาดสด (12 คะแนน) 15.5% 4.15 
- พี่แหมมไกทอด (13 คะแนน) 12.5% 4.83 
- ไกทอดอิสลาม (13 คะแนน) 13.0% 6.12 
- ไกทอด เคเอฟซี (15 คะแนน) 14.0% 1.66 

จากตารางแสดงความสัมพันธแระหวางความรูกับคุณภาพน้ํามันทอดอาหาร พบวารานจําหนายอาหารทอดที่มีคาโพลารแในน้ํามันทอดอาหารสูง
กวา20%มีระดับความรูเรื่องการจัดการน้ํามันทอดอาหาร ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย สวนผูประกอบการที่มีระดับความรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยทุกรานมีคาโพลารแใน
น้ํามันทอดอาหาร ต่ํากวา 20% 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธแระหวางความรูกับพฤติกรรม 

ความรู ๎ พฤติกรรมการเปลี่ยนน้ ามันทอดอาหาร 
ทุกวัน ทุกๆ 3 วัน เติมน้ ามันเพิ่ม 

ต่ํากวา Mean 1. กลวยทอดเขาปูน 1. กลวยทอดสุโขทัย 1. ปาทองโกเหนาตลาด  
 2. คิทเชนพลัส   
 3. ปาทองโกเเจ฿พังคแ   
Mean =10.3 คะแนน - - - 
สูงกวา Mean - ลูกชิ้นทอดหนาตลาดสด - พี่แหมมไกทอด 1. กลวยเล็บมือนางทอด วิสาหกิจ

ชุมชน 
   2. ไกทอดอิสลาม 
   3. ไกทอด เคเอฟซี 
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จากตารางแสดงความสัมพันธแระกวาความรูกับพฤติกรรม พบวา ผูประกอบการที่มีระดับความรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ย มีพฤติกรรมการเติมน้ํามัน
ใหมเพิ่มในน้ํามันเกา มากกวา ผูประกอบการที่มีระดับความรู ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย แสดงใหเห็นวา ความรู กับพฤติกรรมของผูประกอบการจําหนายอาหาร
ทอดไมมีความสัมพันธแไปในทางเดียวกัน 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรม ความรู และคุณภาพน้ํามันทอดอาหารของผูจําหนายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ พบวาผูประกอบการสวน
ใหญมีการใชน้ํามันทอดอาหารซํ้ามากวากวา 1 วัน โดยผูประกอบการจะใชวิธีการสังเกตลักษณะทางกายภาพ เชน สี การเกิดควัน ฟอง ความหนืดของ
น้ํามันทอดอาหาร และจํานวนวันในการทอดอาหารเป็นเกณฑแในการเปลี่ยนน้ํามันทอด โดยมีผูประกอบการสวนหนึ่งที่มีการเติมน้ํามันใหมเพิ่มลงในกระทะ
ที่มีน้ํามันทอดซํ้าอยูกอน ซ่ึงเป็นการทําใหน้ํามันใหมที่เติมลงไปนั้นเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น ในสวนของการจัดการกับน้ํามันทอดซํ้าที่ไมใชแลว ผูประกอบการ
สวนใหญขายน้ํามันใหกับผูรับซ้ือที่ทราบวานําไปผลิตไบโอดีเซล แตก็ยังมีผูประกอบการที่ทิ้งน้ํามันในทอระบายน้ํา ซ่ึงทําใหเกิดปใญหาทอระบายน้ําอุดตัน 
และปใญหาดานสิ่งแวดลอม สําหรับความรูของผูประกอบการ มีผูประกอบการเพียงรายเดียวที่มีความรูเรื่องการจัดการน้ํามันทอดอาหารครอบคลุมในทุก
ดาน สําหรับคุณภาพของน้ํามันทอดอาหาร มีรานจําหนายอาหารทอดที่น้ํามันทอดอาหารมีสารโพลารแสูงกวา 25% จํานวน 1 ราย จากความสัมพันธแของ
คุณภาพน้ํามันทอดอาหารกับพฤติกรรมของผูประกอบการพบวา รานจําหนายอาหารทอดที่มีการเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารทุกวัน มีคาโพลารแในน้ํามัน นอย
กวา 25% สวนรานที่มีการเติมน้ํามันใหมเพิ่มในน้ํามันเกา มีคาโพลารแในน้ํามันทอดเกิน 25% อยู1 ราย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการเติมน้ํามันทอด
อาหารใหมเพิ่มลงในน้ํามันที่ทอดอยูเดิม และทอดซ้ําหลายๆคร้ัง สงผลใหน้ํามันทอดอาหารเสื่อมคุณภาพลง ความสัมพันธแระหวางความรูกับคุณภาพน้ํามัน
ทอด พบวารานจําหนายอาหารทอดที่มีคาโพลารแในน้ํามันทอดสูงกวา 20% มีระดับความรูตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย สวนผูประกอบการที่มีระดับความรูสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยทุกรานมีคาโพลารแในน้ํามันทอดอาหาร ไมถึง 20% แสดงใหเห็นวาระดับความรูของผูประกอบการมีความสัมพันธแกับคุณภาพน้ํามันทอด
อาหาร ความสัมพันธแระหวางความรูกับพฤติกรรมของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่มีระดับความรูสูง ยังมีพฤติกรรมการเติมน้ํามันใหมลงในน้ํามัน
ที่ทอดอยูเดิม แสดงใหเห็นวาแมจะมีระดับความรูสูงก็ยังมีพฤติกรรมที่ไมถูกตอง จากผลการศึกษาดังกลาว จึงเสนอแนะแนวทางในการจัดการน้ํามันทอด
อาหารของผูจําหนายอาหารทอดในพื้นที่เทศบาลตําบลวังไผ ดังนี้ 
 1. ใหความรูแกผูประกอบการจําหนายอาหารทอดใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงอันตรายจากการใชน้ํามันทอดซํ้า 
 2. ใหตรวจติดตามคุณภาพน้ํามันทอดอาหารของรานจําหนายทอด อยางสม่ําเสมอ 
 3. มอบปูายรานจําหนายอาหารทอดปลอดภัย ใหรานที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเทศบาล และใชน้ํามันทอดอาหารที่มีสารโพลารแ ไมเกินรอยละ 
20 เพื่อเป็นสัญลักษณแใหผูบริโภคไดทราบ และเป็นการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการจําหนายอาหารทอดรายอื่นใชน้ํามันทอดอาหารที่ปลอดภัย 
 4. พิจารณาเรื่องจัดการนําน้ํามันทอดซํ้าที่เส่ือมสภาพ ไปแปรรูปเป็นน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อใชประโยชนแเป็นพลังงานทดแทน ทั้งโดยการผลิตเอง
หรือสนับสนุนใหหนวยอื่นนําไปผลิตตามความเหมาะสม เพื่อนําน้ํามันไบโอดีเซลมาใชในกิจการของหนวยงาน เพื่อลดคาใชจาย เชน ใชกับรถเก็บขยะ เป็นตน  
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บทคัดยํอ 

การวิจัยเชิงพรรณาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและ ปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ ตําบลไผทาโพ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิ ตร ปี 2559 จํานวน 200 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่มีระดับความเชื่อมั่น 0.77 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาสถิติ    รอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตาสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสหสัมพันธแ Mann-Whitney U Test และ Kruskal-
Wallis Test  

ผลการศึกษา พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมในระดับเหมาะสมปานกลาง (คา เฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.26) และพบวาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ไดแก 1) การศึกษา 2) สถานภาพ
สมรส 3) การมีผูรวมอาศัย 4) การเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 5) การเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ 6) ความพอเพียงของรายได 7) ความเชื่อเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเอง และ 8) แรงสนับสนุนจากครอบครัว บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน  

 
ค าส าคัญ  ผูสูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ  การดูแลตนเอง  
 
Abstract 

The purposes of this descriptive research were to study 1) Self-care Behaviors of the elderly and 2) determine factors 
relating to self-care behaviors of the elderly living in Phaithapho Sub-district, Phopratharpchang District, Phichit Province. Two 
Hundred elderly people were purposely selected from Phaithapho Sub-district. The instrument used for data collection was an 
interview from Data were analyzed with Descriptive Statistics, frequency, percentage, standard deviation, Mann-Whitney U Test 
and Kruskal-Wallis Test. 

The results showed that self-care behaviors of the elderly were mostly at the moderate level.and the factors 
Associated with Self-care Behaviors of elderly were found1) education 2) marriage status 3) the co-housing 4) membership of 
elderly Club 5) activity with elderly Club 6) adequacy of income 7) belief of self-care behaviors 8) social support of family, health 
academic and community. 

 
Keywords:  Elderly, Self-care behavior, Health behavior 
 
บทน า 

ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนตางก็ตองเผชิญกับปใญหาจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน นอกจากความกาวหนาทางดานการแพทยแ 
และความทันสมัยของเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทําใหปใญหาการเจ็บปุวยของผูสูงอายุลดลงและรักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหผู สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีและมีชีวิตอยูไดยาวนานขึ้น ซ่ึงทําใหฐานประชากรของแตละประเทศแตกตางกัน โดยสัดสวนผูสูงอายุในเขตภูมิภาคอาเซียนโดย รวมในปี             
พ.ศ. 2558 อยูที่รอยละ 10.9  และคาดการณแวาภายในปี พ.ศ. 2593มีแนวโนมเพิ่มเป็นรอยละ 29.4 ซ่ึงเป็นสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ (ศศิวิมล, วรุณศิริ
และปวีณวัฒนแ.,2556)  

จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 4 ครั้งที่ผานมา พบวา ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว                      
และตอเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2557 มีสัดสวนผูสูงอายุเป็นรอยละ 14.9 และมีแนวโนมเพิ่มเป็นรอยละ 16.0 ในปี พ.ศ. 2562 (รายงานเบื้องตนการสํารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย, 2557)  ซ่ึงจะเห็นไดชัดวา ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วสงผลตอระดับประเทศและในระดับครอบครัว ในการดูแล
ปใญหาดานสุขภาพ ภาวะการณแพึ่งพิงที่สูงขึ้นของผูสูงอายุและจากรายงานการสํารวจสุขภาวะผูสูงอายุไทย ปี 2556 พบวา ปใญหาดานสุขภาพที่ผูสูง                   
อายุปุวยมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 41.4  ฟในที่ใชงานนอยกวา 20 ซ่ีรอยละ 37.4  โรคเบาหวาน รอยละ 18.2 ภาวะซึมเศรารอยละ 13.41 
การหกลม รอยละ 11.6 และยังพบวาสัดสวนของผูสูงอายุหญิงหกลมสูงกวาผูสูงอายุชาย  มีปใญหาโรคขอเขาเสื่อม รอยละ 8.6 และผูสู งอายุเป็นผูปุวย             

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, kamol_789@hotmail.com, โทร 096-2431103 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, watcharees_nu@yahoo.co.th, โทร 081-6755203 
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ติดเตียง รอยละ 1.1 ซ่ึงปใญหาดังกลาวสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพนอยลง ซ่ึ งปใญหาสุขภาพของผูสูงอายุไทย                  
ดังกลาวเนื่องมาจากสาเหตุหลายปใจจัยดวยกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขเกษม รวมสุข (2553 ) ,ภรณี ตังสุรัตน,วิมลฤดี พงษแหิรัญญ (2556),               
พันธิตรา สิงหแเขียว (2558) ขวัญดาว กล่ํารัตนแและคณะ(2556)และวัชพลประสิทธิ์ กอนแกว(2557) พบวาปใจจัยที่มีผลตอปใญหาสุขภาพของคนไทยไดแก
การรับรูภาวะสุขภาพการเขารวมกิจกรรมของชุมชน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข การเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ภาวะการณแมีโรคประจําตัว การรับรูขาวสารสุขภาพ และระดับความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 

ขอมูลประชากรจังหวัดพิจิตรปี 2557 พบวามีประชากรผูสูงอายุจํานวน 85,823 คน คิดเป็นรอยละ 17.84ของประชากรทั้งหมดและจากการ
ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันผูสูงอายุจํานวน 55,362 คน พบวา สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันคิดเป็นรอยละ 64.51  
และพบวาเป็นกลุมติดสังคมรอยละ 91.70 กลุมกลุมติดบานรอยละ 4.43 และกลุมติดเตียงรอยละ 1.01 สําหรับอําเภอโพธิ์ประทับชาง จัง หวัดพิจิตร                
มีประชากรผูสูงอายุจํานวน 6,669 คน สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันได จํานวน 5,890 คน คิดเป็นรอยละ 88.32 และพบวาเป็นกลุมติดสังคม
รอยละ 94.35  กลุมติดบานรอยละ 4.36  และกลุมติดเตียงรอยละ 1.29จากการวิเคราะหแสถานการณแและสภาพปใญหาของตําบลไผทาโพ อําเภอโพ ธิ์
ประทับชาง จังหวัดพิจิตร พบวามีผูสูงอายุติดเตียง 11 คนติดบาน 60 คน ติดสังคม 896 คน และปใญหาสุขภาพของผูสูงอายุตําบลไผทาโพที่พบมากที่สุด
คือความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูงทําโรคดังกลาว ตองเขารับการรักษา ทําใหตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา และจ ากการคัด
กรองโรคเร้ือรังในผูสูงอายุพบวามีคนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซ่ึงจากการคัดกรองโรคพบวากลุมผูสูงอายุที่เสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานรอยละ 22.39 และเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 60.76(รายงานประจําปี 2558ของ รพ.สต.ไผทาโพ)  

จากขอมูลสถานการณแปใญหาสุขภาพของผูสูงอายุในพื้นที่พบวาสวนใหญเป็นโรคเร้ือรัง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมันใน
เลือดสูง ซ่ึงโรคที่กลาวมาเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคล ในการดําเนินชีวิตประจํา การปฏิบัติตัว และปใญหาเหลานี้มีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสงผล
ใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแยลงไปจากเดิมผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดู แลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตําบลไผทาโพ 
อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นขอมูลในการนําไปใชเป็นแนวทางในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจยัครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่ศึกษาปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ใน

ตําบลไผทาโพ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จงัหวัดพิจิตร โดยศึกษาผูสูงอายุในกลุมตดิบานและติดสังคม ซ่ึงมีจํานวนผูสูงอายทุั้งหมด 952 คน และขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด  181 คน 

 
วรรณกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมมีทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
ภาวะสุขภาพ คือ การมีสุขภาพที่ดีไมใชแตรางกายเทานั้นที่แข็งแรง แตรวมทั้งจิตใจและสังคม นั่นคือการมีรางกายที่สมบูรณแ มีจิตใจที่แจมใส 

ทําตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและการมีความ สัมพันธแที่ดีทั้งกับครอบครัวและผูอื่น (Orem, 1991:51-52; Orem,2001:74; Pender, 
2011: 22) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีใหมดานสุขภาพที่กลาววา คําวาสุขภาพที่ดีคือการมีดุลยภาพทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยรูจักที่จะเรียนรู
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ หาทางเลือกอื่นในการรักษาไมใชพึ่งพาแตเทคโนโลยี (ประเวศ วะสี, 2547: 1-18) 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ยังพบวามีปใจจัยอื่นที่มีความสําพันธแกับภาวะสุขภาพไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล              
การสนับสนุนทางสังคมและการดูแลสุขภาพ 

คุณลักษณะสวนบุคคลคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสําคัญตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ
การสมรส รายได เขตที่อยูอาศัยและจํานวนบุตรซ่ึงสามารถสรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

เพศเป็นปใจจัยที่บงบอกถึงความแตกตางทางสรีระของบุคคล (วริศา จันทรังสีกุล , 2553: 16) ผูสูงอายุที่เป็นเพศชายจะมีสุขภาพที่ดีกวา
ผูสูงอายุเพศหญิงที่สวนใหญมักจะทํางานหรือเป็นแมบานมากกวาที่จะทํากิจกรรมนอกบาน เชน การเลนกีฬาและการทํากิจกรรมสันทนาการ(Verberg: 
1985, 164-165) 

อายุ พบวาผูสูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นจะเกิดภาวะเส่ียงตอปใญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามการเปลี่ยนแปลงของอายุที่มากขึ้น (วิชาญ ชูรั ตนแ
และคณะ, 2555: 96;นวลจันทรแ เครือวานิชกิจและคณะ, 2555: 123) 

ระดับการศึกษา การศึกษาเป็นการจัดประสบการณแใหแกชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตในทุกดานใหกับบุคคลทําให
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ (เรวดี สุวรรณนพเกา และรศรินทรแ เกรยแ, 2554: 48) 

สถานภาพการสมรส เป็นการแสดงออกถึงลักษณะความสัมพันธแทั้งในดานสังคมและในดานจิตใจระหวางบุคคลและการมีชีวิตคู เมื่อคูสมรส
เจ็บปุวยจะมีคนดูแลเอาใจใสซ่ึงแตกตางจากสถานภาพสมรสอื่นที่อยูอยางโดดเดี่ยวที่ตองชวยเหลือตนเองทั้งในยามปกติและยามเจ็บปุวย(ขวัญดาว กล่ํา
รัตนแและคณะ, 2556: 97) 

ผูดูแลภายในครอบครัว ในสังคมไทย ครอบครัวเป็นผูดูแลหลักใหกับผูสูงอายุ แตเนื่องจากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลง คือผูสูงอายุมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่วัยแรงงานและวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง บุตรหลานยายไปทํางานตางถิ่น ประกอบกับความตองการ
ผูดูแลผูสูงอายุที่บาน มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สภาวการณแเจ็บปุวยและทุพพลภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปใจจัยดังกลาวสงผลใหผูดูแลที่เป็นบุตร หรือสมาชิกใน
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ครอบครัวอาจไมเพียงพอตอความตองการการดูแลที่เพิ่มขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ, 2554: 63) ซึ่งสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุอยาง
หลีกเล่ียงไมได 

การสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคลไดรับการชวยเหลือในดานตางๆ ที่มีความจํา เป็นตอการดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งการสนับสนุน
ทางสังคมที่จะกอใหเกิดผลดีขึ้นอยูกับบุคคลผูใหการสนับสนุน ความตอเนื่อง 

ประเภทและความจําเป็น รวมทั้งสถานการณแของ ผูที่ตองการการสนับสนุนเป็นสeคัญ (Cobb, 1976: 300;Thoits, 1982: 148; Hubbard 
and Other, 1984: 267;Shumaker and Brownell,1984: 13; Cohen and Syme, 1985: 3-4, 10 และ Baker, 2007: 3) ประเภทของการสนับสนุน
ทางสังคม ไดแก การสนับสนุนดานการใหสิ่งของ เป็นการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม ที่ชวยใหบุคคลกาวผานสถานการณแของความขาดแคลนไมวาจะเป็นเงิน
ทรัพยแสิน เครื่องใชอุปโภคบริโภค การสนับสนุนดานอารมณแซ่ึงคือการใหการยอมรับ ไววางใจ การเอาใจใส การสนองความตองการในการติดต อสื่อสาร
และการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่น (Scheafer and other, 1981: 385-386; Cohen and Wills,1985: 313-314; Pender, 1996: 257 และ Baker, 2007: 
3) นอกจากที่ผูสูงอายุจะเป็นผูรับการสนับสนุนแลว ผูสูงอายุยังมีบทบาทในการใหการสนับสนุนในครอบครัวเพื่อนบานและชุมชน โดยเฉพาะในครอบครัว
ไดแก การใหคําปรึกษา รับภาระงานในบาน การใหเงินทองและทรัพยแสินแกบุตร (ศศิพัฒนแ ยอดเพชร, 2544: 70-73) 

การดูแลสุขภาพ คือ การกระทําของบุคคลที่ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนแแกสุขภาพของตน WHO,1993: 19; Noris, 1974: 48; Orem, 
1985: 140; Pender,1996: 98 และ Department of Health, 2005: 1) 

 
การพิทักษ๑สิทธิ์ของผู๎เข๎ารํวมวิจัย         

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยแ เพื่อนําไปเป็นหลักฐานประกอบการขออนุเคราะหแเก็บขอมูลในการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
      1.พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( =2.84, SD=0.25)เมื่อวิเคราะหแเป็นรายขอ พบวา พฤติกรรมสุขภาพดีมาก คือการสังเกต
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกาย ( =3.61, SD= 0.94) รองลงมาคือ รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตวแ คือ เนื้อ ปลาเทานั้น ( =3.48, SD= 0.82)และ
พฤติกรรมสุขภาพแยสุด คือรับประทานยาสมุนไพรควบคูกับยาแผนปใจจุบัน ( =0.97, SD1.44) จากการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุตําบลไผ
ทาโพ อําเภอโพธิ์ประทับจังหวดัพิจิตรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นผูหญิง จํานวน 128คน คิดเป็นรอยละ 64 อยูในชวงอายุ 60-69 ปีคิดเป็นรอยละ45 
การศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา จํานวน 156 คน คิดเป็นรอยละ78 มีสถานภาพสมรสจํานวน120 คนคิดเป็นรอยละ60 ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน130 
คน คิดเป็นรอยละ65 รายไดอยูในชวง 801-10,000 บาทจํานวน 112 คน คิดเป็นรอยละ56 รายไดมาจาก ตัวเอง จํานวน 200 คน คิดเป็นรอยละ 74.6 
ซ่ึงไมเพียงพอตอรายจาย จํานวน 113 คน คิดเป็นรอยละ56.5 อาศัยอยูกับคูสมรส จํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ33.7 มีโรคประจําตัว จํานวน 133 คน 
คิดเป็นรอยละ 66.5ไมเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ จํานวน 168 คน คิดเป็นรอยละ 84 และไมเคยเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 172 คน คิด
เป็นรอยละ 86 
 2. การวิเคราะหแขอมูลปใจจยันํา 
 2.1 การวิเคราะหแขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง พบวา ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโดยรวมมีความรูสู ง 
( =0.83, SD=0.18 ) เมื่อวิเคราะหแความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองเป็นรายขอพบวาขอที่มีความรูสูงสุด คือการชวยงานบุญที่วัดในวันสําคัญทาง
ศาสนา ทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในชีวิต หองน้ําของผูสูงอายุควรเปิดไฟใหสวางเพียงพอ เพื่อปูองกันการลื่นลม ( = 0.99, SD= 0.1) และขอที่มีความรู
ต่ําสุดคือผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว ควรออกกําลังกายใหหนักกวาผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว ( =0.54, SD= 0.5) 
 2.2 การวิเคราะหแขอมูลความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองพบวาความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง  ( =2.66, 
SD=0.17) เมื่อวิเคราะหแความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองเป็นรายขอพบวาขอที่มีความเชื่อสูงสุด คือการดูโทรทัศนแ ฟใงเพลง การปลูกตนไม เล้ียงสัตวแ
ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน จิตใจแจมใสชวยลดการเกิดโรคตางๆ ได ( =2.9 ,SD=0.37) และการนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง ทําใหรางกาย สดชื่นและ
แข็งแรง ( =2.9,SD=0.39 ) สวนขอที่ความเชื่อต่ําสุดสุด คือเมื่อเจ็บปุวยเล็กนอย สามารถใชยาเดิมที่เก็บไว มารักษาอาการที่เกิดขึ้นใหม ( =2.2,SD=0.85 ) 
 3. การวิเคราะหแขอมูลปใจจยัเอื้อ 
     3.1 การวิเคราะหแขอมูลความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากร พบวา ความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับสูง 
( =0.98, SD=0.08 ) เมื่อวิเคราะหแความความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากรเป็นรายขอ พบวา ขอที่สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรไดสูงสุด คือ 
สถานบริการสุขภาพตั้งอยูบริเวณใกลบานทาน ( =1.00, SD=0) สวนขอที่สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรไดนอยสุด คือมีคาใชจายพอเพียงสําหรับไปสถาน
บริการสุขภาพ ( =0.94, SD=0.25) 
 4. การวิเคราะหแขอมูลปใจจยัเอื้อเสริม 

  การวิเคราะหแขอมูลแรงสนับสนุนจากบุคคลภายในครอบครัว แรงสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข แรงสนับสนุนทางสังคมและจากชุมชน
โดยรวมพบวา อยูในระดับสูง ( =0.98, SD=0.15 ) โดยขอที่แรงสนับสนุนมากสุดคือ แนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ( =2.81, SD= 0.5) สวนขอ
แรงสนับสนุนนอยสุด คือจัดหาสิ่งของที่จําเป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง ( =1.59, SD 0.8) 

5. การวิเคราะหแขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ พบวา พบวาพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง ( =2.84, SD=0.25 ) โดยขอที่มีพฤติกรรม
สุขภาพดีสุด คือการสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกาย ( =3.61, SD= 0.94)สวนขอพฤติกรรมแยสุด คือรับประทานยาสมุนไพรควบคูกับยาแผน
ปใจจุบัน ( =0.97, SD1.44) 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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6.1 ผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได แหลงรายได โรคประจําตัว ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ความสามารถในการเขาถึงแหลง
ทรัพยากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูสุขภาพโดยรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

 6.2 ผูสูงอายุที่มีผูรวมอาศัย การเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ การเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุการศึกษา สถานภาพสมรส ความพอเพียง
ของรายได ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง และแรงสนับสนุนจากครอบครัว บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน แตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มีการศึกษาตางกัน สถานภาพสมรส การมีผูรวมอาศัย การเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ การเขารวมกิจกรรม
ของชมรมผูสูงอายุ ความพอเพียงของรายได ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง และแรงสนับสนุนจากครอบครัว บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน มี
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1) สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรแ (Pender: 1987) ที่วา ปใจจัยทางประชากร (Demographic Factors) 
ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การมีผูรวมอาศัย ความพอเพียงของรายได ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองปใจจัยเหลานี้มีผลตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยผานกระบวนการของปใจจัยความรูการรับรูภายในตัว บุคคล 

2) ผลจากการเขารวมการเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และการเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแตกตางกัน ทั้งนี้ 
สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรคของโรเจอรแส (Rogers, 1986) ซ่ึงเนนความสํา คัญรวมกันระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและทฤษฎี
คาดหวังในความสามารถของตนเอง นั่นคือ การรวมเอาปใจจัยที่ทํา ใหเกิดการรับรูในภาพรวมของบุคคล ซ่ึงการรับรูนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะนํา ไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมดานสุขภาพ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีดูแลสุขภาพตนเองของ โอเรม (Orem,1985) ที่กลาววา การดูแลตนเองเป็น
พฤติกรรมที่จงใจและมีเปูาหมาย (deliberate action และ goal oriented) การดูแลตนเองที่กระทําอยางตอเนื่องนั้น ผูปฏิบัติจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
เปูาหมายและสรางสุขนิสัยในการปฏิบัติ และเมื่อบุคคลสรางนิสัยในการปฏิบัติไดบุคคลจะกระทํา ไดอยางตอเนื่องจนไมรูสึกเป็นภาระอี กตอไป ดังนั้น 
ผลการวิจัยจึงพบวา ผูสูงอายุสามารถปฏิบัติตนเพื่อควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ, ดวงฤดี, และ ทศพร 
(2555) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการจัดการตนเองและคาความดันโลหิตของผูสูงอายุที่ มีโรคความดันโลหิตสูง 
ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองสํา หรับผูสูงอายุโรคความดังโลหิตสูง สงผลใหผูสูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมคาความ
ดันโลหิตของตนใหลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) สอดคลองกับการศึกษาของกรรนิการแ พัฒนผดุงวิทยา (2542 : 81) ไดศึกษาความเชื่ออํานาจควบคุมดานสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุ พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ และยัง
สอดคลองกับการศึกษาของซีแมน (อุบล เลี้ยววาริณ. 2534 : 65 ; อางอิงจาก Seeman & Seeman. 1983:144-160) ผลวิจัยพบวา บุคคลที่มีความเชื่อ
อํานาจภายในตนเกี่ยวกับสุขภาพมากจะมีพฤติกรรมการปูองกันสุขภาพโดยมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ มากกวา มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพมากกว า และมี
สถานภาพทางสุขภาพดีกวา กลาวคือ ไมเจ็บปุวยสูงกวาบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้น ผูสูงอายุที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนดานการดูแลสุขภาพตนเองสูง เจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพตนเองสูง และมีความเชื่ออํานาจภายในตนมาก กวาความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ยอมจะสงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากและดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขดังนั้น ความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง เป็นแรงจูงใจที่ทําใหผูสูงอายุปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อการดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่ดี 

4) สอดคลองกับการศึกษาของวสันตแ ศิลปสุวรรณ (2544 : 115) ไดศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ไดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน
บาน บุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุข และการไดรับขอมูลขาวสารทางดานการแพทยแและสาธารณสุขมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ และสอดคลองกับการศึกษาของอรชร โวทวี (2548 :141) พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทยแและจากบุคคลใน
ครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ ดังนั้น การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพตนเองจากครอบครัวและการสนับสนุน
ดานการดูแลสุขภาพตนเองจากบุคลากรทางการแพทยแดังกลาวจึ งมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ทั้งนี้เพราะการ
สนับสนุนทางสังคมทั้งสองดานมีสวนในการสงเสริมและใหกําลังใจ ทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีตามมาดวย 

 
ข๎อเสนอแนะการวิจัย 

1. บุคลากรทางการแพทยแ รวมทั้งผูที่มีบทบาทและหนาที่ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุควรมีการสงเสริมใหผูสูงอายุมีการรับรู
ความสามารถของตนดานการดูแลสุขภาพตนเองจะทําใหผูสูงอายุมีความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะแกไขปใญหาในสถานการณแที่ยุงยาก มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมถูกตอง รวมทั้งทั้งเจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองกอใหเกิด
ความสนใจ เอาใจใสสุขภาพของตน ใหความรวมมือในการรักษาและมีการปฏิบัติตนที่ถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มีโรคประจําตัว และสงเสริมความ
เช่ืออํานาจภายในตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงเป็นตัวกําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อ ความสามารถของตนที่จะแกไขปใญหาใน
สถานการณแที่ยุงยาก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมถูกตอง และความเชื่ออํานาจภายในตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  เป็นตัวกําหนดใหบุคคล
ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเช่ือ เชน การที่ผูสูงอายุเช่ือวาตนจะมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรงหรือไม เป็นเพราะความสามารถและการกระทําของตัวผูสูงอายุ
เอง ผูสูงอายุก็สามารถหลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บไดจากการดูแลสุขภาพตนเองใหถูกสุขลักษณะ ซ่ึงจะชวยใหผูสูงอายุเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดี
สงผลใหผูสูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวโดยปราศจากโรคภัยและความไมสุขสบายตาง ๆนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทยแควรเตรียมความพรอมใหบุคคลตั้งแต
ระยะวัยผูใหญตอนปลาย โดยการใหความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามวัยทั้งทางดานรางกาย ภาวะจิตใจ อารมณแและสังคม รวมทั้งให ขอมูลขาวสาร
ตางๆ เกี่ยวกับเรื่อง โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ การรักษา การสังเกตอาการ แนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองโดยการใหขอมูลในรูปแบบกา รสอนเป็น
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รายบุคคล หรือรายกลุมและใชส่ือที่เขาใจงาย เชน โปสเตอรแ หรือแผนพับ เป็นตน ทั้งนี้เพื่อใหผูที่จะเขาสูวัยสูงอายุมีการปรับตัว ปรับใจ สามารถที่จะดูแล
สุขภาพตนเองได 

2. ในดานครอบครัวนั้น การสนันสนุนดานการดูแลสุขภาพตนเองจากครอบครัวมีความสัมพันธแทางบวกและสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุได ซ่ึงบุคคลในครอบครัวเป็นบุคคลที่ใกลชิดกับผูสูงอายุมากที่สุด บุคคลในครอบครัวตองตะหนักและใหความสําคัญในการ
สงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุใหมากขึ้น โดยเนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธแภายในครอบครัวหรือการทํากิจกรรมรวมกัน จะ
ทําใหสมาชิกทุกคนไดสังเกตและใสใจกันและกัน พรอมกันนี้สมาชิกในครอบครัวควรรวมกันแสวงหาแหลงที่จะสงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ใหแกผูสูงอายุดวย เพราะหากผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีแลวนั้นผูสูงอายุก็จะอยูในสังคมไดเป็นอยางมีความสุข 

3. ในดานสังคม ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพตนเองจากบุคลากรทางการแพทยแมีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทยแควรเป็นผูประสานงานดานการสรางเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู สูงอายุ
ในทุกๆ ดาน ทั้งในการประสานเร่ืองการใหความรู ขอมูลขาวสารตางๆ และประสานในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

- ชุมชน ไดแก การประสานความรวมมือกับองคแกรตางๆ ในชุมชน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 

- ครอบครัว ไดแก การประสานเพื่อสรางความตะหนักแกสมาชิกในครอบครัว ไดมีสวนรวมในการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ เพราะถาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี จะทําใหผูสูงอายุลดการเป็นภาระเร่ืองการดูแลกิจวัตรประจําวันตางๆ 

- บุคคล ไดแก การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองแกผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเกิดความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 
4. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งครอบครัวควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขารวมเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงในชมรม

ผูสูงอายุจะมีกิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมผูสูงอายุไดหลายดาน เชน สงเสริมใหผูสูงอายุมีเจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพตนเองจากการที่ไดเห็นและพูดคุยกับ
เพื่อนวัยเดียวกัน การเปิดโอกาสใหผูสูงอายุไดถายทอดประสบการณแสูคนวัยเดียวกันและคนรุนหลังและยังเป็นการใชเวลาวางใหกลายเป็ นเวลาที่
สนุกสนาน ผอนคลายความเครียดได นอกจากนี้ผูสูงอายุยังไดรับทราบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่จะนําไปสูการปฏิบตัิไดอยางชัดเจน ไดแก การออกกําลัง
กาย การรับประทานอาหาร การตรวจคัดกรองโรคและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจําปี เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวไดถูก
ระบุไวในกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไดดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเฉพาะกลุม เชน ผูสูงอายุที่ปุวยดวยโรคเรื้อรังหรือกลุมวัยทํางาน เพื่อทราบถึงปใญหาและ

หาแนวทางแกไข รวมทั้งจุดแข็ง จุดออนและอุปสรรคตอการดูแลสุขภาพตนเองตอไป 
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเปรียบเทียบในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองกับผูสูงอายุที่อยูในเขตชนบท 
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ เชน แรงจูงใจภายใน ภาวะการเจ็บปุวย การ

สูญเสีย ความคาดหวัง ความวิตกกังวล อัตมโนทัศนแ เป็นตน 
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การเข๎าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล๑ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสุโขทัย   
ALCOHOL  ACCESSIBILITY  OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN SUKHOTHAI 
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Tananya Suttawong , Watoop Phrompittayarat 
 
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการรับรู ทัศนคติ แรงจูงใจ และระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพั นธแและ
ปใจจัยทํานายการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุโขทัย โดยทําการสุมตัวอยางโรงเรียน และสุมตัวอยาง
นักเรียน 350 ราย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลทั่วโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 
และหาปใจจัยทํานายการระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 99.4 รับรูเรื่องหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในศา
สนสถาน รอยละ 98.6 รับรูเรื่องหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานศึกษา มีเพียงรอยละ 48.9 ไมรูวาไมอนุญาตให
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในปใ้มนํ้ามัน ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 และระดับ
แรงจูงใจในการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ มีความสัมพันธแตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 
0.05) ในกลุมที่เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแระดับกลาง เด็กนักเรียนที่อายุ 16 ปีหรือนอยกวา จะเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแนอยกวาคนที่อายุ 17 ปี 5.35 
เทา (95% CI = 1.51,18.98) และ นอยกวาคนที่อายุ >17 ปี 14.39 เทา (95% CI = 2.35,87.89)  

 
ค าส าคัญ: นักเรียน  การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ  
 
Abstract 

This study aimed to 1) describe the perception Alcohol Control Act, attitude, motivation, and access to alcohol of high 
school students, 2) determine factors associated with access to drinking alcohol, and 3) determine predictors of the access to 
drinking alcohol of high school student. A cross-sectional survey was conducted in Sukhothai province. Total 350 students were 
interviewed. Association between factors and access to drinking alcohol was performed. Ordinal logistic regression was used to 
identify predictors for access to drinking alcohol. 

Of 350 students, the majority were male (55.4%), aged 16 years (34.9%). About 99.4 percent recognize the ban for 
drinking alcohol in the temple and about 98.6 percent perceived alcohol ban in health office and school. Only 48.9 percent did 
not know that the Acts prohibits the sale of alcohol in the fuel station. An attitude on practicing follow the Alcohol Control Act 
BE 2551 and the motivation associated to the student's access to alcohol (p-value <0.05). For access to alcohol at the 
intermediate level, children aged 16 years or less were access to alcohol less likely to 5.35 times when compared to the age of 
17 years (95% CI = 1.51, 18.98) and 14.39 times (95% CI = 2.35, 87.89) lower than people who had aged> 17 years.  

  
Key word: student, access to drinking alcohol  
 
บทน า 

จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ในปี 2557 พบวา คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ในชวงปี 2547-2550 อัตราการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ มีแนวโนมลดลง จากรอยละ 32.7 เป็นรอยละ 30.0 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 32.0 และลดลงเหลือรอยละ 31.5 ในปี 2554 
ลาสุดปี 2557 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเพิ่มขึ้นเป็น รอยละ 32.2 (สํานักงานสถิติ, 2557) จากการวิเคราะหแแนวโนมความชุกของผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแแบบดื่มประจําของประชากรกลุมตางๆ ระหวางปี พ.ศ. 2544-2554 พบวากลุมอายุ 15-24 ปี ดื่มเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.6 เป็นรอยละ 23.7  
ซ่ึงนับวาเป็นสัญญาณอันตรายที่บงชี้ถึงความเลวรายของแนวโนมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ของกลุมวัยรุน ผลการสํารวจสะทอนใหเห็ นวากลุมวัยรุน
ดังกลาวถูกมอมเมาใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ เป็นอยางมาก หากรัฐบาลและสังคมไมมีมาตรการที่ดีเพียงพอ อนาคตของเด็กไทยจะเต็มไปดวยผูดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ (ศูนยแวิจัยปใญหาสุรา, 2556) จากสถิติการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน จําแนกตามกลุมอายุ ปี 2556 พบวา กลุมอายุ ที่เสียชีวิต
มากที่สุด คือ กลุมอายุ 15-19 ปี จํานวน 1,757 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 20-24 ปี จํานวน 1,426 ราย ซ่ึงพบไดวากลุมอายุดังกลาว เป็นกลุมอายุที่ดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลแมากที่สุด ดวยเชนกัน ดังนั้น การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทําใหเกิดผลเสียที่ตามมาคือเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต (ขอมูลมรณบัตร
และหนังสือรับรองการตาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

สําหรับสถานการณแของเขตบริการสุขภาพที่ 2 พบวา จังหวัดสุโขทัยมีความชุกของนักดื่มในกลุม อายุ 15-19 ปี สูงที่สุด รอยละ 30.0 โดยเป็น
ลําดับ 2 ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก รอยละ 17.6 จังหวัดเพชรบูรณแ รอยละ 15.1 จังหวัดตากรอยละ 14.0 และจังหวัดอุตรดิตถแ รอยละ 
9.8 (ศูนยแวิจัยปใญหาสุรา, 2556) 

ปใญหาพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ มีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็นกลุมเสี่ยง 
ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มในรอบ 12 เดือน พบวา การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ สวนใหญ ไดแอลกอฮอลแมาจากคนที่อายุมากกวา 20 ปี รอยละ 24.0 
รองลงมาคือซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ไดเองโดยไมตรวจบัตร รอยละ 21.3 และซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแจากรานใกลโรงเรียน ไมเกิน 500 เมตร รอยละ 
13.9 (ศูนยแวิจัยปใญหาสุรา, 2557) ซ่ึงสามารถซ้ือหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแไดในเวลาที่รวดเร็วเพียงไมกี่นาทีจากรานคาหรือสถานที่จําหนายที่มีอยูมากมาย
และยังไมมีอุปสรรคใดขัดขวางหรือทําใหเกิดความลําบากในการซ้ือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)  

จากสาเหตุดังกลาว กอใหเกิดผลเสียตามมา ทั้งตอตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้น การจํากัดการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแจึงเป็น
มาตรการสําคัญที่จะชวยลดปริมาณการบริโภคและอันตรายที่เกี่ยวของ ซ่ึงในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พ .ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธแ 2551 จึงมีบทบาทสําคัญที่กําหนดอายุ เวลา สถานที่ในการซ้ือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแดวย ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ผลกระทบอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียน  จึงสนใจที่จะศึกษาการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดสุโขทัย โดยการศึกษา ครั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนและนําผลที่ไดจากการวิจัย เสนอหนวยงาน ที่
เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายควบคุมและปูองกันการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในกลุมวัยรุน ตอไป  

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอลแ ทัศนคติ แรงจูงใจ และระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสุโขทยั 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสุโขทัย 

3. เพื่อศึกษาปใจจัยทํานายการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสุโขทัย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ Cross-sectional survey  ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 10,546 คน สุมตัวอยางโรงเรียน และสุมตัวอยางนักเรียน  ดวยวิธี stratified random sampling ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 
314 คน และผูวิจัยไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางขึ้นอีก 10% เพื่อปูองกันขอผิดพลาดในขณะเก็บขอมูล การสูญหายของแบบสอบถาม และความครบถวนของ
ขอมูลจึงกําหนดขนาดตัวอยางเพิ่ม เป็นจํานวน 350 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 5 สวน จํานวนทั้งสิ้น 
68 ขอ ดังนี้ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) การรับรูและความคิดเห็นตอนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 3) แรงจูงใจในการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ           
4) อิทธิพลทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ  และ การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผูเชี่ยวชาญ  

การวิเคราะหแขอมูลความสัมพันธแระหวาง ปใจจัยสวนบุคคล การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอลแ ทัศนคติ แรงจูงใจ ปใจจัยทาง
สิ่งแวดลอมกับระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ใชการทดสอบไค-สแควรแ (Chi-square test) หรือการทดสอบฟิชเชอรแ (Fisher's exact test) การ
วิเคราะหแปใจจัยสวนบุคคลและปใจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแใชการวิเคราะหแการถดถอยเชิงอันดับ (Ordinal 
logistic regression) 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็น เพศชาย รอยละ 55.4  มีอายุระหวาง 15-19 ปี อายุเฉลี่ย 16.81 ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 และ 5  รอยละ 33.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอยละ 33.8 ผลการเรียนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51-3.50 มากที่สุด รอยละ 56.9  สวนใหญ พักอาศัยอยูกับบิดา
และมารดา รอยละ 60.8  มีรายไดเฉลี่ยตอวัน ระหวาง 31-105 บาท  รอยละ 80.6  คาใชจายที่ไดรับตอวันพอใชจาย รอยละ 58.6  ประวัติการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พบวา เคยดื่มแตปใจจุบันไมด่ืมและเคยดื่มและปใจจุบันยังดื่มอยู เทากันรอยละ 40.9  
 แบบแผนการด่ืม  พบวา สวนใหญดื่มหรือทดลองด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแครั้งแรก อายุระหวาง 13-15 ปี  รอยละ 67.1  ซ่ึงสาเหตุการดื่มหรือ
ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแครั้งแรกเพราะอยากลอง รอยละ 40.2 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่นิยมดื่มบอยที่สุดในรอบ 3 เดือน คือ เบียรแ รอยละ 
51.8  ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พบวา ดื่มทุกเดือน รอยละ 35.3 ปริมาณที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในแตละครั้ง 1 -2 แกวตอครั้ง รอยละ 
26.6  โดยแหลงขายที่เคยไปซื้อบอยที่สุด คือ รานมินิมารแท รานสะดวกซ้ือ รอยละ 32.7 มีสมาชิกในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ รอยละ 75.7 และ
สมาชิกที่ดื่มเป็นประจํา ไดแก บิดา รอยละ 44.7 
 2. การรับรู๎พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล๑ ทัศนคติ แรงจูงใจ และระดบัการเข๎าถงึเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ของนักเรียน 
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ผลการศึกษา พบวา นักเรียนรับรูเรื่อง หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในวัด ศาสนสถานสูงสุด   คิดเป็นรอยละ 99.4 และขอคําถามที่นักเรียน
ตอบถูกนอยที่สุด คือ อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแไดในปใ้มนํ้ามัน รอยละ 48.9 สวนทัศนคติ พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( = 4.28, S.D. 
= 0.60)  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนสามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ  (  = 4.58, S.D. = 1.03) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
โรงเรียนไมควรมีแผนการเรียนรู/หลักสูตร การเรียนคุณและโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ในชั้นเรียน  (   = 3.71, S.D. = 1.36) สวนแรงจูงใจในการ
เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียน พบวา โดยรวม อยูในระดับ ปานกลาง (  = 2.66, S.D. = 0.84) ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ รานจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแในหมูบาน/ชุมชน ไมไดกําหนดเวลาจําหนายสามารถซ้ือไดตลอดเวลา (  = 3.34, S.D. = 1.31) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทําใหเพื่อนยอมรับใหเขากลุม (  = 1.94, S.D. = 1.07) และการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พบวา นักเรียนมีระดับการ
เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแอยูในระดับต่ํา รอยละ (  = 0.65, S.D. = 0.61) 
 3. ป๓จจัยทีม่ีความสมัพันธ๑ตํอการเข๎าถงึเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ของนักเรียน 

ผลการศึกษาความสัมพันธแระหวาง ระดับการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 ระดับความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการ
ปใญหาการดื่มแอลกอฮอลแในโรงเรียนและระดับแรงจูงใจในการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พบวา ร ะดับความ
คิดเห็นและระดับแรงจูงใจ มีความสัมพันธแตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <  0.05) ขณะที่
ระดับการรับรู ไมมีความสัมพันธแตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียน 
 4. ป๓จจัยท านายการเขา๎ถึงเครื่องดืม่แอลกอฮอล๑ของนักเรียน 

ผลการศึกษา พบวา นักเรียนอายุ 17 ปี มีการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสูงกวานักเรียนที่อายุนอยกวาหรือเทากับ 16 ปี อยู 2.8 เทา 
(Adjust-OR, 95% CI = 2.83, 1.04-8.37) ขณะที่นักเรียนอายุ >17 ปี มีการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสูงกวานักเรียนที่อายุนอยกวาหรือเทากับ 16 ปี 
อยู 5.4 เทา (Adjust-OR, 95% CI = 5.42, 1.36-23.5)  นักเรียนที่อาศัยในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 2 คนมีการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสูง
กวานักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 1 คน ประมาณ 2 เทา (Adjust-OR, 95% CI = 2.08, 1.1-3.95) ขณะที่นักเรียนที่มีญาติ
ดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจําจะเขาถึงแอลกอฮอลแนอยกวาประมาณ 40% ของผูที่ไมมีญาติดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจํา  (Adjust-OR, 95% CI = 0.4,                
0.18-0.83) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ในการอภิปรายผลการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยไดอภิปรายตามวัตถปุระสงคแแตละขอดังนี้ 

1. การรับรู๎พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล๑ ทัศนคติ แรงจูงใจ และระดับการเข๎าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ การรับรู๎พระราชบัญญัติ
ควบคุมแอลกอฮอล๑ 

 1. การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอลแดานสถานที่ พบวา สวนใหญจะรับรูวาหามดื่ม/หามจําหนาย ในวัด ศาสนสถาน สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ราชการตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  ชุษณะ รุงปใจฉิม  (2553)  พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ไมเคยดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่หามดื่ม ซ่ึงไดแก วัด/ศาสนสถานตางๆ สถานีบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการตางๆ และสวนสาธารณะของทางราชการ 
สอดคลองกับการศึกษาของ บุณฑริกา บุญไชยแสน และคณะ (2555) พบวา นิสิตทราบวามีมาตรการดานสถานที่ โดยขอที่มีการรับรูมากที่สุด คือ                  
มีมาตรการหามดื่มฯ ในโรงเรียน/สถานศึกษา สวน มาตรการที่รับรูนอยที่สุด คือการหามขายและดื่มในปใ๊มน้ํามัน อยางไรก็ตาม นักเรียนสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามยังมีการรับรูนอยในเรื่องการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในปใ้มนํ้ามัน  

2. การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอลแดานเวลา  พบวา สวนใหญจะรับรูการจํากัดเวลาการขาย เวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 
24.00 น. ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ชุษณะ รุงปใจฉิม  (2553) พบวา ผูบริโภคสวนใหญรับรูวามีมาตรการเกี่ยวกับการหามจําหนายเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอลแในบางเวลาและไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุรศักดิ์ ไชยสงคแ  และคณะ (2554) พบวา ผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแนอยมาก โดย สัดสวนของการไมปฏิบัติตามมาตรการดานเวลาหาม และมาตรการดานหามขาย 
 3. ดานการรับรูในเรื่องของอายุ พบวา สวนใหญรับรูการหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ใหกับผูที่มีอายุตํ่ากวา 20 ปี บริบูรณแ และ หามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ใหกับผูที่มีอาการมึนเมาครองสติไมได  ซ่ึงสอดคลองกับ ชุษณะ รุงปใจฉิม (2553) พบวา ผูบริโภคสวนใหญรับรูวามีมาตรการเกี่ยวกับ
การหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในบางเวลา มีมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่บางประเภท  มีการหามโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแในลักษณะดื่มแลวดีมีประโยชนแทั้งโดยตรงหรือโดยออมและปใจจุบันมีการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแแกเด็กอายุต่ํากวา 20 ปี  

ความคิดเห็นและทัศนคติตํอแนวทางการจัดการป๓ญหาการดื่มแอลกอฮอล๑ในโรงเรียนของนักเรียน 
 ผลการศึกษา โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยพบวาสวนใหญ โรงเรียนไมควรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและโรงเรียนควรประกาศใหเป็น
เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ซ่ึงเป็นผลมาจากการผลักดันใหเกิดมาตรการในโรงเรียน ซ่ึงมีเปูาหมายในการลดการเริ่มตนดื่มสุราและความชุกของการด่ืม 
(Kelli A. Komro  and Traci L. Toomey, 2544) นอกจากนี้ ความคิดเห็นและทัศนคติตอแนวทางการจัดการปใญหาการดื่มแอลกอฮอลแในโรงเรียน นักเรียน
โดยสวนใหญมี ความคิดเห็นและทัศนคติตอแนวทางการจัดการปใญหาการดื่มแอลกอฮอลแในโรงเรียนในเชิงบวกมากถึง มากที่สุด อาจเป็นเพราะความคิดเห็น
ของเด็กที่ผูกพันกับสถานศึกษาและใหการยอมรับและใหความสําคัญ นักเรียนจึงมักมีความคิดเห็นและทัศนคติที่ไมขัดแยง และตอบตามความคาดหวังของ
สังคม เพื่อไมใหเกิดความลําบาใจ (พรนภา หอมสินธุแและ รุงรัตนแ ศรีสุริยเวศนแ, 2552) อยางไรก็ตาม การรับรูและสนับสนุนจากครูและโรงเรียน ก็ไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในวัยรุนได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงฤทัย  สุคนธปฏิภาค และคณะ (2550)   

แรงจูงใจในการเข๎าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ของนักเรียน 
ผลการศึกษา โดยรวม อยูในระดับ ปานกลาง  โดยพบวา สวนใหญรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในหมูบาน/ชุมชน ไมไดกําหนดเวลา

จําหนายสามารถซ้ือไดตลอดเวลาและนักเรียนซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแไดดวยตนเอง โดยผูจําหนายไมไดขอดูบัตรประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับ วีรนุช      
วองวรรธนะกูล (2553) พบวา ปใจจัยที่สนับสนุนใหการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแงายและสะดวกขึ้น ก็คือแอลกอฮอลแเป็นสินคาที่หาไดทั่วไป สามารถหาซ้ือ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลแไดสะดวกจากรานขายเครื่องดื่ม ประเภทที่มีที่นั่งด่ืม เชน ผับ บารแ รานอาหาร หรือรานที่ขายใหไปดื่มที่อื่น เชน รานขายของชํา ราน
สะดวกซ้ือ หากจํานวนรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมีมาก และไมมีการจํากัดเวลาขาย โอกาสหรือความสะดวกในการซ้ือก็จะมีมากขึ้นและสอดคลองกับ
การศึกษาของ อารีกุล  พวงสุวรรณ (2555) พบวา เยาวชนสามารถซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ไดสําเร็จนอกจากนี้ยังพบวาการเขาซ้ือเป็นไปโดยปราศจาก
อุปสรรค และยังพบวาความแตกตางของการสอบถามอายุของผูซ้ือ และการขอดูบัตรประจําตัวประชาชนของผูซ้ือมีความสัมพันธแหรือมีผลอยางมากตอ
ความสําเร็จในการซ้ือ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การเข๎าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ 
 ผลการศึกษา พบวา นักเรียนสวนใหญ มีอายุมากกวา 16 ปี มีระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแอยูในระดับต่ํา ซ่ึงไมสอดคลองกับรายการ
ศึกษาของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2550) ที่พบวา อายุของผูที่ริเริ่มบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแครั้งแรก มีแนวโนมของชวง
อายุที่นอยลง กลุมผูที่ริเริ่มบริโภคที่เป็นกลุมใหญที่สุด คือ กลุมวัยรุนอายุ 15 -19 ปี ซ่ึงพบวารอยละ 46.9 หรือเกือบครึ่งหนึ่งริเริ่มบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแแลว  

2. ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอการเข๎าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ 
1. สมาชิกในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอลแ พบวามีความสัมพันธแตอระดับการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอลแ พ.ศ. 2551 และมาตรการ

ควบคุมการเขาถึงแอลกอฮอลแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อรทัย วลีวงศแ และคณะ (2553) พบวา เยาวชน
ที่ทั้งพอและแมดื่มแอลกอฮอลแและเยาวชนที่มีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งดื่มแอลกอฮอลแจะมีโอกาศที่จะมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอลแมากกวาเยาวชนที่ทั้งพอ
และแมไมดื่มแอลกอฮอลแ 1.94 เทา (adjusted OR: 1.94, 95%CI: 1.19-3.14) และ 1.74 เทา (adjusted OR: 1.74, 95%CI: 1.14-2.66) ตามลําดับ 
นอกจากนี้การศึกษานี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา บุญปใญญา (2557) พบวา สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักศึกษาทั้งหมดมี 4 
ประการ ไดแก สภาพแวดลอมทางครอบครัว กลาวคือ สมาชิกสวนใหญในครอบครัวมีพฤติกรรมการด่ืมเป็นประจํา และบางกรณีชวนลูกดื่มดวย ประการที่ 
2 เพื่อนชวน และอยากลอง ประการที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยมีสถานบันเทิงและรานขายเครื่องดื่มดังกลาวทําใหเขาถึงไดงาย และประการสุดทาย นักศึกษา
มีทัศนคติที่ดีตอการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแวาเป็นแสดงถึงความเป็นผูใหญ เป็นการเขาสังคมและเขากับเพื่อนไดงาย ขณะที่การศึกษาของ กรนิภา ปใญจ
นันทกุล (2553) พบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีการ รับรูและยอมรับกฎหมายหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแแกบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํา
กวา 20 ปีบริบูรณแแตกตางกัน   

2. อายุ ระดับชั้น ประวัติการดื่ม/ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ บิดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจํา มีความสัมพันธแตอระดับความ
คิดเห็นและทัศนคติของเด็กนักเรียนตอแนวทางการจัดการปใญหาการดื่มแอลกอฮอลแในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (p-value < 0.05) ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ปวีณา วงษแชะอุม (2557) พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยูชั้นปีตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3. ระดับชั้น  ผลการเรียนเฉลี่ย ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ   สมาชิกในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอลแ  บิดา หรือญาติ ดื่มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอลแเป็นประจํา  นักเรียนมียานพาหนะที่ใชประจํา เวลาในการใชเดินทางและขนาดโรงเรียน พบวา มีความสัมพันธแตอระดับแรงจูงใจในการเขาถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <  0.05) สอดคลองกับผลงานวิจัยของหนึ่งฤทัย มีสะอาด (2551) พบวาการที่มี
บุคคลในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแมีสวนสนับสนุนการบริโภคเบียรแของนักเรียน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึก ษาของ
สายใจ ชื่นคา (2542) ที่พบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของบิดามารดา มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนัก เรียนวัยรุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. ผลการเรียนเฉลี่ย ประวัติการด่ืม/ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ   มารดา ญาติ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเป็นประจํา เวลาในการใชเดินทาง 
และวิธีเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่แหลงขาย มีความสัมพันธแตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อัญชลี เหมชะญาติ (2555) พบวา ปใจจัยที่มีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การรับรูความสามารถของตนเองในการปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ทัศนคติที่เห็นดวย
ตอการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ การมีเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ และการถูกชักชวนใหดื่ม การมีบิดามารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ การที่บิดา
มารดายอมรับการด่ืมของบุตร การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ และ ความผูกพันตอครอบครัว 

5. ระดับความคิดเห็น ทัศนคติตอแนวทางการจัดการปใญหาการดื่มแอลกอฮอลแในโรงเรียนและระดับแรงจูงใจในการเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแของนักเรียน มีความสัมพันธแตอระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ ชอแกว รมสุข (2555) ที่พบวาทัศนคติตอเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ ความตั้งใจตอการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการเขาถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

3. ป๓จจัยท านายการเข๎าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ของนักเรียน 
จากผลการศึกษา ปใจจัยอายุกับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ในกลุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแระดับกลาง เด็กนักเรียนที่อายุนอยกวา

หรือเทากับ 16 ปี จะเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแนอยกวาคนที่อายุสูงกวา ซ่ึงสอดคลองกับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิศิษฐแ  ฉวีพจนแกําจร และณัฐจา
พร พิยณรงคแ (2552) ที่พบวา นักเรียนมัธยมที่อายุมากกวา 15 ปี จะดื่มแอลกอฮอลแมากกวานักเรียนที่อายุนอยกวา 15 ปี ประมาณ 1.7 เทา (OR= 1.76, 
95% CI = 1.48-2.09) ขณะที่ การศึกษาของ กัณตแกนิษฐแ ผลแจง (2556) ที่พบวา พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีอายุตางกัน ยอมมีพฤติกรรมการเลือกดื่ม
แอลกอฮอลแเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่มีอยูโดยสวนหนึ่งมาจากการสะสมตามประสบการณแที่มากขึ้น หรือนักศึกษาที่มีระดับชั้นปีตางกันยอม มีแนวคิด
คานิยมที่มีตอการด่ืมแอลกอฮอลแแตกตางกันออกไป  สําหรับปใจจัยดานสภาพครอบครัวที่มีผลตอการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พบวา นักเรียนที่อาศัยใน
ครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 2 คนมีการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสูงกวานักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอลแ 1 คน 
ประมาณ 2 เทา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วิศิษฐแ ฉวีพจนแกําจร และณัฐจาพร พิยณรงคแ (2552) ที่พบวา นักเรียนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวมีปใญหา
ดานการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ/สารเสพติด จะมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมากกวาครอบครัวที่ไมมีคนดื่มประมาณ 1.7 เทา (OR = 1.72, 95 % 
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CI = 1.43-2.08) ขณะที่ สุรเมศวรแ ฮาชิม และคณะ (2560) ที่ไดศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัด
ปทุมธานี พบวา นักเรียนที่ไมมีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมีโอกาสที่จะดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอลแนอยกวานักเรียนที่มีคนในครอบครัวดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแอยู 0.58 เทา 
 ข๎อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช๎ 

1. เสนอผลงานวิจัยใหกับผูที่เกี่ยวของใหมีการประชาสัมพันธแและรณรงคแใหนักเรียนทราบถึงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ  
พ.ศ.2551 

2. ภาครฐัและภาคสวนตางๆ ในชุมชน ควรคิด โปรแกรมที่จะชวยลดการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮลแในเด็กนักเรียนชวงชั้นมัธยมตนหรือในชวงปี
แรกของชั้นมัธยมปลาย  

ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการเขาถึงเครื่องดื่ มแอลกอฮอลแและปใจจัยตางๆ ที่จะสงผลใหเด็ก
นักเรียนมีการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมากขึ้น เพื่อใหไดรายละเอียดอยางครบถวนและสามารถนํามาใชประโยชนแในการเป็นขอมูลพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนใหตรงความตองการไดมากยิ่งขึ้น  
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ป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอภาวะโภชนาการในนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนต๎น   
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง ประเทศไทย 
Factor Influencing to Nutrition of Secondary School Student 

Case Study of secondary school in province of Central Part ,Thailand 
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บทคัดยํอ 

วัตถุประสงคแของการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวางในครั้งนี้ เพื่อศึกษา สถานการณแภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง และ เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 407 ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางเดือน มกราคม – กุมภาพันธแ 2560 วิเคราะหแขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติวิเคราะหแการถดถอยโลจิสติก (Logistic 
Regression Analysis) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาสรุปไดวา สถานการณแภาวะโภชนาการในนักเรียนใชเกณฑแน้ําหนักสวนสูงในการประเมิน พบวา นักเรี ยนมีภาวะโภชนาการสม
สวน รอยละ 59.0  สําหรับปใจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไดแก ระดับการศึกษาของนักเรียน พฤติกรรมการออกกําลัง
กาย ความชอบตอการเลือกรับประทานอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตอการบริโภค และพฤติกรรมเพื่อน พบวา ระดับพฤติกรรมกา รออกกําลังกาย ระดับ
ความชอบตอการเลือกรับประทานอาหาร โฆษณาที่มีผลตอการบริโภคมีอิทธิพลกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0 .01 
ระดับการศึกษาของนักเรียน พฤติกรรมเพื่อนและภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบวาระดับการศึกษาของนักเรียน ระดับพฤติกรรมเพื่อนมี
อิทธิพลกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ค าส าคัญ:  ผูสูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ  การดูแลตนเอง  
 
Abstract 

The purpose of this Cross-sectional research is aimed to investigate current situations concerning the nutritional status 
of secondary school students secondary school in province of Central Part, Thailand. In addition, the researcher studies factors 
related to nutrition status of secondary school students. The sample size consisted of 407 students from secondary school. by 
collecting questionnaire answers between January-February 2016. Descriptive statistics were used to analyze frequency, 
percentage, average amount and standard deviation and the inferential statistic Logistic Regression Analysis statistic define 
significance at 0.05  

The results showed that most of the sample had normal nutritional status, cut of points based on weight for height, 
which 59.0 and factors related to nutrition status of secondary school students. This is the level of students education , exercise 
behavior, preference for food choices,  advertising affecting consumption and behavior of friend. Findings are as follows the 
behavioral level of exercise, Level of preference for food choices,  Ads affecting the consumption correlate with the nutritional 
status of students set at the statistically significant level of 0.01 and the level of students education, behavior of friend set at the 
statistically significant level of 0.05 

 
Keywords:  Nutrition,  Students,  Secondary school  
 
บทน า 

อาหารและโภชนาการ เป็นปใจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยแ  ถาเรามีภาวะโภชนาการที่ดี ก็จะชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง ตรงกัน
ขามหากเราไดรับสารอาหารที่มากหรือนอยเกินไปยอมกอใหเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะขาดโภชนาการขึ้นได  การไดเรียนรูถึงหลักกา รบริโภค
อาหารและโภชนาการตามหลักโภชนบัญญัติ  จะทําใหมนุษยแเราสามารถเลือกบริโภคอาหารไดอยางถูกตองเหมาะสม การเลือกบริโภคอาหารอยาง
เหมาะสมกับวัย จะมีสวนสําคัญอยางมากตอการสรางเสริมสุขภาพใหสมบูรณแแข็งแรงสมวัย 
   สําหรับประเทศไทยพบวาสถานการณแของภาวะโภชนาการของเด็กไทยจากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณแและตรวจ
รางกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 แสดงวาเด็กไทยมีการเติบโตทางกายและภาวะโภชนาการดีขึ้น ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีสวนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ซม.
ในชวง 8 ปีที่ผานมา อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังเผชิญทั้งภาวะโภชนาการพรองและภาวะโภชนาการเกินแมวาภาวะเต้ียและภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณฑแ
จะลดลงตามลําดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แตบางภาคความชุกก็ยังสูงกวารอยละ 5 และในเด็กอายุ 1-5 ปี ความชุกของภาวะเตี้ยยังลดลงชากวา

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, donut_pretty36@hotmail.com, โทร 086-4569915 
2 ผูชวยศาสตราจารยแประจําสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร, thanachk8@gmail.com, โทร 081-8865761 
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ความชุกของภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณฑแ ความชุกของภาวะเตี้ยบางภาคสูงรอยละ 7.5 เมื่อรวมกันแลวใน พ.ศ. 2551-2 เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 520,000 
คนมีภาวะเต้ียและ 480,000 คนมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑแเสี่ยงตอสุขภาพไมแข็งแรงและมีเด็กไทยอายุต่ํากวา 2 ปี 18,000 คนที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเส่ียง
ตอระดับเชาวนแปใญญาต่ําในวัยผูใหญบั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคตโรคอวนกําลังเป็นภัยคุกคามใหมของเด็กไทยเขาขั้นอันตราย ความชุกของภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเด็กในเขตชนบทเริ่มพบปใญหานี้เพิ่มขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 540,000 คน มีน้ําหนักเกินและอีก 
540,000 คนอวน ในจํานวนนี้ 135,000 คนเส่ียงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปใญหาอวนในเด็กนี้จะสงผลใหพบปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้นในผูใหญ เป็น
ภาระคาใชจายดานสุขภาพที่อาจกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปใญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางรีบดวน โดยการมีสวนรวมของหลาย ฝุายที่
เกี่ยวของ บูรณาการทุกระดับดวยมาตรการในการปูองกันควบคุม คัดกรองและบําบัดรักษา ที่ครอบคลุมกลุมปใจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค การมี
กิจกรรมทางกายและปใจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล การแกปใญหาน้ําหนักเกินและโรคอวนยังมีความทาทาย ที่ตองระวังไมใหสงผลสะทอน
กลับใหปใญหาโภชนาการพรองในเด็กบางกลุมกลับรุนแรง(ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2551)  
   สาเหตุและปใจจัยของการเกิดภาวะโภชนาการในเด็กวัยรุนพบวามีหลายสาเหตุ เชนปใจจัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอม จากการทบทวนองคแ
ความรูทางพฤติกรรมศาสตรแเพื่อการปูองกันภาวะโภชนาการในเด็กโดย นวลอนงคแ  บุญจรูญศิลป (2545) พบวา สาเหตุของการเกิดภาวะโภชนาการ
เกี่ยวของกับปใจจัยสวนบุคคลไดแก พันธุกรรมและสรีรวิทยา ปใจจัยทางสิ่งแวดลอม ไดแก สิ่งที่สงเสริมการขาดสมดุลของพลังงานในร างกายที่สําคัญคือ 
การบริโภคอาหาร และการเคลื่อนไหวรางกายไดแก การออกกําลังกาย การทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยางเหมาะสม ไดแก การสงเสริมการรับประทานอาหารสุขภาพ การเคลื่อนไหวรางกายอยางตอเนื่อง ซ่ึงตองไดรับความ
รวมมือจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมทั้งองคแกรตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2551) ยังไดมีการเสนอแนะวา ควรจัดการกับ
ปใจจัยแวดลอมซ่ึงประกอบดวย ครอบครัว โรงเรียน นโยบายระดับชาติ กฎหมายระบบการคา ควบคูกับการจัดการพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นทุกฝุายควร
เห็นความสําคัญในการปูองกันภาวะโภชนาการในเด็กวัยรุน ทั้งปใจจัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอม  

กระทรวงสาธารณสุขไดมีแผนยุทธศาสตรแพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัยโดยมีนโยบายในดานการสงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในกลุมนักเรียน 
โดยมียุทธศาสตรแการดําเนินงานแบบบูรณการที่เป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ“นักเรียนไทยสุขภาพดี”ภายในปี 2560 และภายในทศวรรษตอไป
เด็กไทยจะเติบโตเป็นผูใหญที่มีสุขภาพแข็งแรง จนกระทั่งกาวสูวัยผูสูงอายุกจ็ะเป็นผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี(กระทรวงสาธารณสุข, 2559) สถิติยอนหลัง 
3 ปีในการเฝูาระวังภาวะอวนและเริ่มอวนในนักเรียนตั้งแตปี 2556-2558 พบรอยละภาวะเริ่มอวนและอวนในเด็กนักเรียน 12.04, 10.46 และ12.47 
ตามลําดับ ซ่ึงเกินเกณฑแที่เปูาหมายกําหนด และพบรอยละของเด็กนักเรียน สูงดีสมสวน 64.44, 58.43 และ65.09 ตามลําดับ ซ่ึงไมผานเกณฑแ (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี, 2558)  ซ่ึงจากปใญหาดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาขอมูลภาวะโภชนาการของเด็กกลุมวัยเรียน และคนหา
ปใจจัยที่มีอิทธิพลกับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อนําไปสูการวางแผนในการปูองกันและแกไขปใญหาภาวะโภชนาการในกลุมเด็ก
นักเรียน ซ่ึงจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาตามกลุมวัยของกระทรวงสาธารณสุขตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณแภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มอีิทธิพลตอภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
 
ค าถามงานวิจัย 
 ปใจจัยที่มอีิทธิพลตอภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เป็นอยางไร  
 
วิธีด าเนินงานวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาหาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง มีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือ กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคกลางแหงหนึ่ง ประจําปีการศึกษา 
2559 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยสูตรของเครซ่ีและมอรแแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซ่ึงคํานวนได 198 
ราย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติ Logistic Regression ในการทดสอบสมมุติฐานจึงคํานวณขนาดตัวอยาง จากสูตร 30 เทาของตัวแปรทํานาย ซ่ึงในการ
วิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทํานายทั้งสิ้น 12 ตัว ดังนั้นขนาดตัวอยาง จึงมีจํานวน 12x30 = 360 ราย (กัลยา วานิชยแปใญญา, 2548) และเพื่อปูองกันความ
คลาดเคลื่อนในขณะเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจึงเพิ่มจํานวนตัวอยางจากการคํานวณกลุมตัวอยาง โดยเป็นการเก็บขอมูลใหครอบคลุมจึงไดเก็บเพิ่งจากกลุม
ตัวอยางอีก 10 % (เผ่ือกรณีที่ขอมูลไมสมบูรณแ) จึงไดกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเป็น 407 คน 

การสร๎างเครื่องมือ 
  1.การศึกษารวบรวมเนื้อหาตางๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ 
  2.การกําหนดโครงสรางและขอบเขตของเนื้อหา นํามาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมลําดับตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  3.นําเครื่องมือใหอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษา และความตรงตามเนื้อหา รวมทั้งการกําหนด
เกณฑแการใหคะแนนสําหรับคําตอบแตละขอที่กําหนดไว 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) นําแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
ไดรับควันบุหรี่มือสอง ความรูในเร่ืองควันบุหรี่มือสอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิด
จากการไดรับควันบุหรี่มือสอง การรับรูประโยชนแของการหลีกเล่ียงการไดรับควันบุหรี่มือสอง การรับรูอุปสรรคของการหลีกเล่ียงการไดรับควันบุหรี่มือสอง 
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สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมหลีกเล่ียงการไดรับควันบุหรี่มือสอง ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซ่ึงประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมศาสตรแ 2 ทาน 
และผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของภาษา ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ซ่ึงคํานวณจากความสอดคลอง
ระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับคําถามที่สรางขึ้น ดัชนีที่ใชแสดงคาความสอคลอง เรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัต ถุประสงคแ 
(Item-Objective Congruence) ไดคา IOC = 0.96 

2.การตรวจสอบหาความเท่ียง (Reliability) หลังจากการตรวจสอบและแกไขแลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับหญิงตั้งครรภแในอําเภอพยุหะ
คีรี จํานวน 30 คน และวิเคราะหแหาความเท่ียง โดยการแบงการวิเคราะหแความเท่ียงออกเป็น 2 ประเภท 1) แบบทดสอบที่ใหคะแนน 0,1 ผูวิจัยใชวิธีของคู
เดอรแ-ริดชารแดสัน (Kruder-Richardson Method) โดยใชสูตร KR - 21  และ 2) แบบสอบถามที่มีลักษณะขอคําถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ผูวิจัยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha)   แบบสอบถามความรูดานโภชนาการ การ
รับรูตอภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการออกกําลังกาย ความชอบตอการเลือกรับประทานอาหาร การเขาถึงแหลงอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตอการบริโ ภค 
และพฤติกรรมเพื่อน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.848, 0.709, 0.726, 0.767, 0.843, 0.798 และ 0.836 ตามลําดับ ซ่ึงถือวาแบบสอบถามทุกชุดผาน
เกณฑแท่ีกําหนด คือ มีคาไมต่ํากวา 0.7 (Burns, 2007) 

การพิทักษ๑สิทธิของกลุํมตัวอยําง 
ผูวิจัยสงโครงรางวิทยานิพนธแเขารับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เมื่อผานการอนุมัติ ผูวิจั ยไดทํา

การพิทักษแสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง แนะนําตัว ชี้แจงในการเขารวมวิจัยใหผูเขารวมการวิจัยทราบวัตถุประสงคแและขั้นตอนการวิจัย และขอความรวมมือใน
การรวบรวมขอมูล โดยชี้แจงสิทธิ์ที่กลุมตัวอยางสามารถเขารวมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไมเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ได โดยไมมีผลตอการบริการ
ใดๆ ที่จะไดรับ สําหรับขอมูลที่ไดจากกการวิจัยครั้งนี้จะไมมีการเปิดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย โดยผู วิจัยเสนอการวิจัยใน
ภาพรวมและนํามาใชประโยชนแในการศึกษาเทานั้น 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลตามวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic ) และสถิติเชิงวิเคราะหแ ( Analysis 

Statistic ) และประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Windows) โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 โดยใชสถิติวิเคราะหแ
ขอมูลดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic ) เพื่อสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษา บรรยายใหทราบถึงลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยใช
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงวิเคราะหแ ( Analysis Statistic ) หาคาความสัมพันธแของตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
การวิเคราะหแความสัมพันธแของขอมูล ไดแก เพศ ระดับการศึกษานักเรียน ระดับการศึกษา กลุมอาชีพ และกลุมรายไดของผูปกครอง ระดับ

ความรูเรื่องโภชนาการ ระดับการรับรูตอภาวะโภชนาการ ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ระดับความชอบตอการรับประทานอาหาร ระดับการเขาถึง
แหลงอาหาร ระดับพฤติกรรมเพื่อน  และระดับสื่อโฆษณาที่มีผลตอการบริโภค ที่มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการ โดยการใชสถิติวิเคราะหแ การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

 
สรุปผลการศึกษา 

ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 64.9 โดยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด รองลงมา
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับการศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นรอยละ 33.9 ,33.4 และ 32.7 ตามลําดับ ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว จํานวน 4 คน รอยละ 30.0 มีสมาชิกในครอบครัวที่มีรูปรางอวน  รอยละ 57.7 มีความเกี่ยวของเป็นมารดาของกลุมตัวอยาง รอยละ 34.4 
จํานวนเงินที่นักเรียนไดรับจากผูปกครองมาวันละ 26-50 บาท รอยละ 78.9  การศึกษาสูงสุดของผูปกครองอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอย
ละ 28.3 อาชีพหลักของผูปกครอง คือ เกษตรกรรม รอยละ 36.1 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท  รอยละ 52.6 

ขอมูลภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง มีภาวะโภชนาการอยูชวงในผอม รอยละ 6.4 มีภาวะโภชนาการอยูในชวงคอนขางผอม รอยละ 11.5 
มีภาวะโภชนาการอยูในชวงสมสวน รอยละ 59.0 มีภาวะโภชนาการอยูในชวงทวม รอยละ 3.9 มีภาวะโภชนาการอยูในชวงน้ําหนักเกินหรือเริ่มอวน รอย
ละ 7.9 และมีภาวะโภชนาการอยูในชวงอวน รอยละ 11.3 

ขอมูลความรูดานโภชนาการ การรับรูตอภาวะโภชนาการ พฤติกรรมที่มีผลตอภาวะโภชนาการ การเขาถึงแหลงอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตอการ
บริโภค พฤติกรรมเพื่อน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 86.2) มีระดับการรับรูตอภาวะ
โภชนาการอยูในระดับดี (รอยละ 72.0) มีระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับพอใช (รอยละ 52.3) มีระดับความชอบตอการเลือกรับประทานอยู
ในระดับดี (รอยละ 69.5) มีระดับการเขาถึงแหลงอาหารอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 54.8) มีระดับสื่อโฆษณาที่มีผลตอการบริโภคอยูในระดับต่ํา (รอย
ละ 49.9) มีระดับพฤติกรรมเพื่อนอยูในระดับปานกลาง (57.5)  

ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  คือ ระดับการศึกษาของนักเรียน พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ความชอบตอการเลือกรับประทานอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตอการบริโภค และพฤติกรรมเพื่อน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหแ โดยใชวิเคราะหแดวยสถิติวิเคราะหแการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) พบวาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับ
ภาวะโภชนาการในนักเรียน  มีดังนี้ 

1. ระดับการศึกษาของนักเรียน พบวา มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับการศึกษา
ของนิตยา เพ็ญศิรินภา (2547) กลาววา ระดับการศึกษาของนักเรียน การศึกษาเป็นสิ่งที่ชวยใหบุคคลมีการเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่อง
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ตาง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมทางโภชนาการ เนื่องจากบุคคลสวนใหญจะเขาสูระบบการศึกษาโดยเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ โดยเฉพาะ
การศึกษาพื้นฐานในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับโภชนาการ และมีการจัดในสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาที่ชวยหลอหลอมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสม เชน โครงการอาหารกลางวัน โครงการนมในโรงเรียน ที่ทําใหเด็กจํานวนมากเรียนรูการ
บริโภคอาหารประเภทตาง ๆ รวมถึงการด่ืมนมซ่ึงอาหารบางชนิดเด็กไมเคยไดปลูกฝใงใหบริโภคในครอบครัว นอกจากนี้ การศึกษายังชวยใหบุคคลมีความรู
เกี่ยวกับโภชนาการ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารโภชนาการทาใหเลือกบริโภคไดเหมาะสม และรักษาสิทธิของผูบริโภคที่พึงมีพึงไดมา กกวาผูที่มี
การศึกษานอยหรืออานไมออกเขียนไมได 

2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  สอดคลองกับรัชนี มนู
พิพัฒนแพงศแ (2550) ศึกษา ปใจจัยที่สัมพันธแกับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี กลุมตั วอยางเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดลพบุรี พบวา รูปแบบการออกกําลังกาย สัมพันธแกับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับสันธนา เสียงออน (2554) ศึกษา การพัฒนาการแกไขปใญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
พบวา การออกกําลังกายของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีความรูเรื่องการคํานวณพลังงานซ่ึงถือวาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับนักเรียนและเกี่ยวของกับเหตุ
ปใจจัยของภาวะโภชนาการเกินนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนและตัดสินใจเลือกปฏิบัติดวยวิธีการตางๆที่ตนเองเป็นผูกําหนดขึ้นสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีการบริโภคอาหารและการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน จนนักเรียนเร่ิมมีความรูสึกตระหนักรูในการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี
ขึ้นของตน 

3. ความชอบตอการเลือกรับประทานอาหาร พบวา มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Brich อางถึงใน สุภาพรณแ เชิดชัยภูมิ (2542) กลาววา ความพึงพอใจหรือความชอบในชนิดอาหารจะเป็นปใจจัยกําหนดเบื้องตนของ
รูปแบบการบริโภค ความถี่ และภาวะโภชนาการ สอดคลองกับผลการศึกษาของอบเชย วงศแทอง (2541) กลาววา วัยรุนมักบริโภคอาหารตามใจตนเอง 
เมื่อมีอาหารไมถูกใจก็ไมบริโภคอาหารนั้น หันไปบริโภคอาหารที่ถูกใจแตไมมีประโยชนแแทน  ซ่ึงจากสาเหตุนี้อาจจะทําใหวัยรุนมีภาวะ โภชนาการที่ไมดี
เกิดขึ้นได  สอดคลองกับของณปภา หอมหวล (2549) ศึกษา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวา 
ภาวะโภชนาการตามดัชนีชี้วัดน้ําหนักตอสวนสูงของเด็กนักเรียนกลุมตัวอยางในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติ  (รอยละ 
71.50 ) รองลงมามีภาวะโภชนาการต่ํา (รอยละ 14.75) และภาวะโภชนาการเกิน (รอยละ 13.75) เด็กนักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารถูกตองในระดับดี (รอยละ 75.00) นอกนั้นเป็นพฤติกรรมถูกตองในระดับดีมาก (รอยละ 15.20) และถูกตองในระดับปานกลาง (ร อยละ 
9.80)พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.05 และสอดคลองกับ
อรทัย ติ้งฉิ่น (2552) ศึกษา ปใจจัยคัดสรรที่สัมพันธแกับระดับโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน เขต เมือง จังหวัด
พิษณุโลก  พบวา ปใจจัยคัดสรรที่สัมพันธแกับระดับโภชนาการเกินของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน เขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ประกอบดวย นิสัยรับประทานอาหาร ไดแก การรับประทานอาหารที่อิ่มแตพอดี การชอบรับประทานอาหารมัน การรับประทานขนมกรุบกรอบ การ
รับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และการไมชอบรับประทานขาวราดแกง  ตลอดจนสอดคลองกับสันธนา เสียงออน (2554) ศึกษา การพัฒนาการแกไข
ปใญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมไดแกบริโภค
อาหารไขมันและคารแโบไฮเดรตสูง บริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน บริโภคอาหารในปริมาณมากโดยเฉพาะในมื้อเย็น 

4. สื่อโฆษณาที่มีผลตอการบริโภค พบวา มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  สอดคลองกับผล
การศึกษาของวีณะ วีระไวทะยะและสงา ดามาพงษแ (2541) กลาววา การเลือกบริโภคอาหารของประชาชนไดรับอิทธิพลของการตลาดที่ใชเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ซึ่งในปใจจุบันการส่ือสารในระบบสากลทําใหขอมูลตางๆ เสนอไดอยางรวดเร็วและแพรกระจายทั่วถึงผูบริโภค ผูบริโภคจึงไดรับการเสนอขายหรือ
ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาสินคาที่เป็นอาหารจากสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศนแและสื่อสิ่งพิมพแสวยงาม กลุมวัยรุน ถือเป็นกลุมเปูาหมายหลักของสินคา
ดานอุปโภคและบริโภคที่ลวนแลวแตเป็นสินคาฟุุมเฟือยหรืออาหารที่ไมมีประโยชนแในดานโภชนาการตางๆ และสอดคลองกับผลการศึกษาของดํารง ธํารง
เลาหะพันธุแ (2547) กลาววา ผลจากโฆษณาทําใหขนมขบเค้ียวกลายเป็นขนมที่มียอดจําหนายสูงและเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอภาวะโภชนาการ
ของเด็กในปใจจุบัน นอกจากนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของเอกชาติ ใจเพชร (2549) กลาววา สื่อโฆษณาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการหลอหลอมให
คนมีรสนิยมการบริโภคที่หลากหลาย สื่อโฆษณาไมไดทําใหเร่ืองของการบริโภคเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารเพียงอยางเดียวแตทําใหการบริโภคอาหาร
นั้นมีคุณคาในเชิงสัญญะแฝงอยูดวย เชน การบริโภคสิ่งนี้ทันสมัย การบริโภคในอีกสิ่งหนึ่งนั้นลาสมัย ทําใหการบริโภคกลายเป็น “ตัวบงบอกฐานะ” ทาง
สังคมและรายได ซ่ึงสวนมากแลวอาหารที่มีการโฆษณามากมักเป็นอาหารที่มีคุณคานอย ทั้งนี้เพราะผูผลิตอาหารตองนําเงินไปทุมใหกับการโฆษณาและ
จํากัดเงินที่ใชในการผลิตอาหารที่แทจริงใหนอยที่สุดดังนั้น สื่อโฆษณา เป็นการส่ือสารระหวางผูจําหนายกับผูบริโภค ถึงแมผูจําหนายและผูบริโภคจะไมได
ติดตอกันโดยตรงแตเป็นวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพมาก  และสอดคลองกับสังวาลยแ ชมภูจา (2552) ศึกษา ปใจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน พบวา ปใจจัยดานสื่อที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อโฆษณาทางโทรทัศนแ ปใจจัยเหลานี้ลวนมี
ผลตอการบริโภคอาหารของนักเรียน  ตลอดจนสอดคลองกับจีรภัทร พลอยขาว (2553) ศึกษา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภู เก็ต พบวา อิทธิพลของการสื่อสารและสารสนเทศ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมกา
บริโภคอาหารของนักเรียนหญิงท่ีมีภาวะโภชนาการเกินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

5. พฤติกรรมเพื่อน ความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับผลการศึกษาของฉัตยาพร 
เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2546) กลาววา เพื่อนหรือกลุมเพื่อนมีอิทธิพลคอนขางสูงสําหรับวัยรุนโดยเฉพาะการบริโภคอาหาร ในการเรียนรูและการอยู
รวมกับบุคคลอื่น จากการเลนกับเพื่อนในวัยเด็ก ยิ่งเติบโตมากขึ้นผูบริโภคก็จะใชเวลาในกลุมเพื่อนมากขึ้น จึงทําไดรับแรงกดดันจากเพื่อนๆ สูง ซ่ึงเพื่อน
เป็นผูที่พยายามใชอิทธิพลชนิดวิถีประชาหรือบรรทัดฐานและการแสดงออกของคานิยม เพื่อกดดันสมาชิกในกลุมตน ดังนั้นวัยรุนจึงเริ่มที่ จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบางอยางเพื่อใหเขากับกลุมเพื่อนและใหกลุมยอมรับวาเป็นคนที่ทันสมัยอยูเสมอ จึงทําใหเพื่อนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของวัยรุน  และ
สอดคลองกับอารีรักษแ  ชลพล (2551) ศึกษา คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เขตเทศบาลเมื องลําพูน 
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พบวา พฤติกรรมเพื่อนสนับสนุนใหเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทนิศยา จําปา (2554) ศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน โรงเรียนวารีเชียงใหม พบวา ปใจจัยเสริม พบวา มีเพื่อนสนับสนุนใน
การเกิดโรคอวน 

 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช๎งาน 
1.  สถานศึกษาควรมีบทบาทในการสงเสริมการใหสุขศึกษาในแตละระดับชั้นการศึกษาในเรื่องภาวะโภชนาการ เชน การไดรับสารอาหารที่

เหมาะสมตอรางกายในแตละชวงวัย การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เป็นตน เพื่อปลูกฝใงนิสัยการบริโภคที่ถูกต อง และควรสงเสริม
การออกกําลังกายใหมากขึ้น โดยใหครูนํามาประยุกตแเป็นกิจกรรมและโครงการในกลุมสาระการเรียนรู โดยใหนักเรียนสามารถเลนกีฬาหลากหลายมากขึ้น 
เชน ฟุตบอล วอลเลยแบอล ตะกรอ แบดมินตัน แชรแบอล เทนนิส การวิ่ง การวายน้ํา และการเตนแอโรบิก เพื่อใหเด็ก นักเรียนไดนําไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงใหความสําคัญกับในการควบคุมดูแลคุณภาพรานอาหารในโรงเรียน เชน การมีมาตรการหรือขอบังคับสําหรับผูประกอบการค าใน
โรงเรียน ไมควรมีการขายอาหารที่ไมเป็นประโยชนแตอนักเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีการเฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของนักเรียนดวยการการ
ชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูงทุกเทอม 

2. หนวยงานสาธารณสุข สถานศึกษา และองคแการปกครองสวนทองถิ่น ควรรวมมือกันสงเสริมดานการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตอนักเรียน 
โดยการเผยแพรขอมูลขาวสาร และจัดกิจกรรม โดยผานสื่อประเภทตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ 

ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตํอไป 
1. ควรมีการทําการวิจัยในประเด็นการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียนนอกเขตเมืองกับอําเภอเมืองวามีความแตกตางกันหรือไม 
2. ควรมีการทําวิจัยในประเด็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมสุขภาพสําหรับนักเรียนเพื่อใหมีภาวะโภชนาการที่ดีเพื่อใชเป็น

แนวทางในการควบคุมและปูองกันการเกิดภาวะโภชนาการไมดี 
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การประเมินความเสี่ยงตํอสุขภาพจากการสัมผัสฟอร๑มัลดีไฮด๑ของคนงาน 
ในโรงงานผลิตไม๎เอ็มดีเอฟ (MDF: Medium Density Fiberboard) 

Health risk assessment for workers exposed to formaldehyde in 
a medium density fiberboard manufacturing plant 

 
ดุษฎี  หมื่นหํอ1  วงศ๑พันธ๑ ลิมปเสนีย๑2 และ มัทนา  เภอเกลี้ยง3 

Dudsadee Muenhor, Wongpun Limpaseni and Mattana  Perkleang 
 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อทําการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแผานทางการหายใจ โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางของ 
NIOSH Method 3500 หาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแในพื้นที่ปฏิบัติงานจํานวน 37 พื้นที่ ผลการเก็บตัวอยางพบวาคาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแใน
อาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟมีคาตั้งแต 5.26 สวนในลานสวน (ppm)–35.44 สวนในลานสวน (ppm) เมื่อทําการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน Threshold 
Limit Value–Shot Term Exposure Limit (TLV–STEL)  ตามมาตรฐานของ OSHA  ตองไมเกิน 2  สวนในลานสวน (ppm)  พบวาในพื้นที่อาคารผลิต
ไมเอ็มดีเอฟ มีคาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแมีคาเกินเกณฑแมาตรฐานกําหนดทุกจุด  

ทําการศึกษาในพนักงานจํานวน 36 คน เพื่อประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง พบวาคาความเส่ียงมีคาอยูที่ 7.39×10(-6) ถึง 2.37×10(-4) 
หรืออธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง 7.39 คน ใน 1,000,000 ถึง 2.37 ใน 10,000 โดย USEPA กําหนดคาความเสี่ยงไวที่ 1×10(-6) ถึง  
1×10(-4) จากขอมูลพบพนักงานมีความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง จํานวน 12 คน จากกลุมตัวจํานวน    36 คนคิดเป็นรอยละ 33.33 

ในสวนของการประเมินความเส่ียงอื่นนอกจากมะเร็ง โดยใชคาความเขมขนสารฟอรแมัลดีไฮดแที่ตรวจวัดไดจากผูปฏิบัติงาน พบคาความเสี่ยงอยู
ในชวง 0.0000066 ถึง 0.0000214 ซ่ึงมีคานอยกวามาตรฐานคา HQ ที่กําหนดโดย  USEPA ไวที่นอยกวา 1 ดังนั้นจากคาที่ไดแสดงวาพนักงานมีความ
เส่ียงอยูในชวงที่ยอมรับได หรือมีความปลอดภัยสําหรับความเส่ียงอื่นที่ไมกอใหเกิดมะเร็ง 

 
ค าส าคัญ: ฟอรแมัลดีไฮดแ, ไมเอ็มดีเอ็ฟ, ความเส่ียง  
 
Abstract 

This research is study to health risk assessment from inhalation of formaldehyde, The NIOSH Method 3500 was used for 
determine the concentration of formaldehyde in 37 operating areas sampling. The result ware found the concentration of 
formaldehyde between 5.26 - 35.44 ppm. If compare the results from analysis with standard Threshold Limit Value–Shot Term 
Exposure Limit (TLV–STEL) follow standard OSHA: the result should not higher than 2 ppm. But all area of MDF hall found the 
result of formaldehyde emission was higher than standard and specification.  

The research has study from company staff 36 persons for analysis cancer risk assessment and found that the value of 
risk assessment got during around 7.39×10(-6) to 2.37×10(-4), which USEPA have set standard value risk assessment is 1×10(-6) to 
1×10(-4), However, the result from analysis show that company staff have cancer risk assessment around 12 persons from group 
study 36 persons or Accounted for 33.33 percent. 

Other part of study not cancer risk assessment, which study personal risk assessment by analysis formaldehyde 
emission and found that risk assessment value is 0.0000066 to 0.0000214, which got lower than standard HQ control by USEPA is 
lower than 1: Therefore, the result from analysis show that the company staff still on risk acceptable value and did not have 
cancer risk. 

 
Keywords: Formaldehyde, Medium density fiberboard, Risk 
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บทน า  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา ในยุคที่ประเทศกําลังพัฒนา ความตองการพื้นฐานที่เรียกวา ปใจจัย 4  คือ อาหาร  เครื่องนุงหม                  

ยารักษาโรค และที่อยูอาศัยยังคงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะ ที่อยูอาศัย อาจจะตองคํานึงถึงการตกแตงเพื่อความสุนทรียภาพในการดํารงชีวิต และการใช
ประโยชนแจากสิ่งของที่ตกแตง ซ่ึงหมายถึง ชุดอุปกรณแเฟอรแนิเจอรแที่ใชตกแตงภายในบาน (ไตรรัตนแ  เนียมสุวรรณ, 2554) เฟอรแนิเจอรแสวนใหญในปใจจุบัน
นี้ถูกผลิตจากแผนไมประกอบ (Wood Composite) ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑแจากแผนไมอัด หรือปารแติเกิลบอรแด (Particle Board) ซ่ึงไมประเภทนี้จะใช
กาวยูเรียฟอรแมัลดีไฮดแเป็นตัวยึด ฟอรแมัลดีไฮดแในรูปของเหลวจะแทรกซึมอยูภายในไมประกอบที่นํามาใชทําเฟอรแนิเจอรแ และจะกลายสภาพเป็นสารระเหย
ฟอรแมัลดีไฮดแที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา  แตสามารถรับรูไดจากกลิ่น รวมถึงในบางรายจะมีอาการระคายเคือง  แสบตา  แสบจมูก  วิงเวียนศีรษะ  บาง
รายอาจเกิดอาการเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง หรือในขั้นรุนแรงหรือมีการสะสมเป็นระยะเวลานานาๆ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได (ศูนยแ   อาชีวอนามัยมาบตาพุด, 
2553) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฟุูงกระจายของฟอรแมัลดีไฮดแในอากาศนี้เป็นผลกระทบที่คอนขางรุนแรงและอันตรายตอสุขภาพ 

เนื่องจากมีงานวิจัยปี ค.ศ. 2004 คนพบวา  ฟอรแมัลดีไฮดแเป็นสารกอมะเร็งในมนุษยแ (Carcinogenic to Humans) เมื่อไดรับสัมผัสทางการ
หายใจ โดยจัดอยูในกลุม I (The International Agency for Research on Cancer; IARC, 2006)  

อุตสาหกรรมผลิตไมเอ็มดีเอฟ (MDF: Medium Density Fiberboard) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใชฟอรแมัลดีไฮดแเป็นสารตั้งตนในการผลิตกาวยู
เรียฟอรแมัลดีไฮดแ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน จึงทําใหพนักงานมีโอกาสรับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแที่มีปริมาณมากและความเขมขนสูง ทางการ
หายใจ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงตอวัน  และอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยจากการ    รับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแเป็นระยะเวลานานอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากฝุุนไม  หรือฟอรแมัลดีไฮดแ  มีสวนเกี่ยวของตอการเป็นมะเร็ง (Vaughan et al., 2000)  
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแ ในอากาศภายในอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ ประเมิน
การรับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแของพนักงานในกระบวนการผลิตผานทางการหายใจ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตไมเอ็มดีเอฟ   
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแในอากาศภายในอาคารจากอุตสาหกรรม ผลิตไม  เอ็มดีเอฟ  (MDF: Medium Density 
Fiberboard) 

2.  เพื่อประเมินการรับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแของผูปฏิบัติงานผานทางการหายใจ 
3.  เพื่อประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานจากการรับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแจากอุตสาหกรรมผลิตไมเอ็มดีเอฟ (MDF: Medium 

Density Fiberboard) 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 1.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารฟอรแมัลดีไฮดแ 

ฟอรแมัลดีไฮดแ (Formaldehyde) หรือฟอรแมาลิน (Formalin) คือสารตัวเดียวกัน เป็นสารไมมีสีและติดไฟงายที่อุณหภูมิหอง จัดเป็นวัตถุมีพิษ
และสารอันตรายที่มีคุณสมบัติเป็นสารกอใหเกิดอันตรายจากไฟและการระเบิด สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน เพียงแตวาเมื่ออยูในรูปของเหลวหรือสารละลายจะ
เรียกวาฟอรแมาลีน  สวนฟอรแมัลดีไฮดแมีสถานะเป็นก฿าซหรือสารระเหยที่อุณหภูมิปกติ สารประกอบฟอรแมาลินจะมีฟอรแมัลดีไฮดแเป็นสวนประกอบอยูรอยละ 
30-50 โดยน้ําหนัก (ศูนยแอาชีวอนามัยมาบตาพุด, 2553)  

2.  ความเป็นพิษของฟอรแมัลดีไฮดแ 
ฟอรแมัลดีไฮดแ และฟอรแมาลีนเป็นอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ ดวงตา เป็นสารไวไฟ และอาจเป็นสารกอมะเร็ง โดย IARC 

(INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER)  ระบุวาฟอรแมาลีนอาจเป็นสารกอมะเร็งกลุม 1 จากการเก็บขอมูลการเกิดมะเร็งในคน 
ในขณะที่กลุมประชาคมยุโรป (EUROPEAN UNION; EU) จัดใหฟอรแมาลีนอาจเป็นสารกอมะเร็งกลุม C3 (ไมมีขอมูลระบุชัดเจนวาฟอรแมาลีนเป็นสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งในคน) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)   

โดยฟอรแมัลดีไฮดแมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในยีน  สายเกลียวใน DNA ไดถูกทําลายลง  และเกิดการจับขามสายของโปรตีนใน DNA  ซ่ึง
จากการจัดกลุมโดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (THE INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER; IARC) ภายใตการกํากับดูแลของ
องคแกรอนามัยโลก (THE WORLD HEALTH ORGANIZATION; WHO) ไดจัดฟอรแมัลดีไฮดแเป็นสารกอมะเร็งในมนุษยแ (CARCINOGENIC TO HUMANS)  
เมื่อรับสัมผัสผานทางการหายใจ โดยจัดอยูในกลุม 1 เมื่อปี ค.ศ. 2004 (IARC, 2006)  

3.  ความรูเกี่ยวกับไมเอ็มดีเอฟ (MDF; MEDIUM DENSITY FIBER BOARD) 
 ไมเอ็มดีเอฟ หรือ MDF ยอมาจาก Medium Density Fiberboard หมายถึง แผนเสนใยไมอัดชนิดความแนนปานกลาง หรือที่เรียกกันทั่วๆ 

ไปวา MDF นั้นสวนใหญจะผลิต  โดยใชกรรมวิธีแหงคือทําเสนใยใหแหงเสียกอนที่จะนําไปสรางเป็นแผนเพื่อเขาเครื่องอัดเนื่องจากเสนใยที่นํามาประกอบ
เป็นแผนนั้นถูกไลน้ําใหหมดไปและการใชอุณหภูมิในการอัดต่ํากวาการผลิตเสนใยไมอัดแข็ง (Hardboard) ความแข็งแรงสวนใหญของ MDF จึงขึ้นอยูกับ
กาววิทยาศาสตรแที่นํามาใชชวยประสานเสนใยในการผลิตนั้น ความแนนโดยทั่วๆ ไปของ MDF อยูระหวาง 400-800 kg/m3 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สุจิตรา  แดงเรือง (2554) ศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานจากการรับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแ ในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุปิดผิวเคลือบเมลามีน

ผานทางการหายใจตามวิธีการของ U.S.EPA โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายอื่น นอกจากมะเร็งพนักงาน
ทั้งหมด 38 คน ซ่ึงพบวาความปริมาณความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแสูงสุด 0.502 มิลลิกรัมตอลูกบาศกแเมตร และต่ําสุด 0.113 มิลลิกรัมตอลูกบาศกแเมตร 
ซ่ึงคาดังกลาวมีคาไมเกินเกณฑแมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและ OSHA แตเกินมาตรฐานของ NIOSH สวนการประเมินความเสี่ยงในการเกิด
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มะเร็งดวยความเขมขนเฉลี่ยพบวาพนักงานมีโอกาสเกิดความเส่ียง 4.42 ในหนึ่งลานคน ถึง 1.15 ในหนึ่งพันคน โดยมีพนักงานจํานวน 24 คน ที่มีคาความ
เส่ียงเกินกวาคาที่ยอมรับไดของ U.S. EPA (110-6) ถึง (110-3) สวนความเส่ียงอื่นนอกจากมะเร็งพบวาพนักงานมีความเสี่ยงอยูในชวง 1.861-14.193 
เมื่อใชความเขมขนเฉลี่ยคํานวณ  และ 2.225-20.059 เมื่อใชความเขมขนสูงสุดในการคํานวณ  คาความเส่ียงของพนักงานทุกคนมีคามากกวาคาที่ยอมรับ
ไดตามคําแนะนําของ U.S.EPA. ซ่ึงกําหนดไวที่ 1  
 แกว ขจรไชยกูล (2543) ไดทําการตรวจวัดฟอรแมัลดีไฮดแในอากาศภายในหองปฏิบัติการตางๆในโรงพยาบาล ไดแก หองดองศพและ
หองปฏิบัติการกายวิภาค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ  หองปฏิบัติการพยาธ ิโรงพยาบาลตํารวจ หองตรวจศพและหองปฏิบัติการพยาธิ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และพื้นที่เปรียบเทียบโดยใชวิธี Active และ Passive ผลจากการศึกษาพบวาการตรวจวัดโดยวิธี Active และ Passive มีความสัมพันธแกันในทุกพื้นที่อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และปริมาณฟอรแมัลดีไฮดแที่ในทุกพื้นที่มีคาสูงเกินกวาคามาตรฐานกําหนด TWA (Time Weighted Average) ของ Occupational 
Safety and Health Administration ที่กําหนดไวไมเกิน 56 ppb นอกจากนี้ผลการประเมินความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพพบวา หองดองศพ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ มีคาความเส่ียงสูงสุด โดยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสวนใหญมีอาการเจ็บคอ คอแหง ตาแหง คัน ระคายเคืองตา และปวดศีรษะ  
 Corinne และคณะ (2012) ประเมินความเส่ียงตอสุขภาพจากการสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในประเทศฝร่ังเศส  พบวา
ความเขมขนเฉลี่ยของฟอรแมัลดีไฮดแภายในอาคาร (10-56 g/m3)  สูงกวาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแภายนอกอาคาร (1.9-4.7g/m3) สําหรับผลการ
คํานวณคาบงชี้อันตรายหรือ Hazard Quotient (HQ) นั้น  พบวา การสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแแบบเรื้อรังภายในบานเรือนและสถานที่กลางแจงมีคาอยูระหวาง 
0.3-4.5 และ 0.01-0.03 ตามลําดับ ในขณะที่สถานที่รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และสถานที่ในรมอื่นๆ ไดแก โรงยิม โรงภาพยนตรแ หองสมุด ศูนยแการคา มีคา
ไมเกิน 1 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย    

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1) การเก็บรวบรวมขอมูลในระดับปฐมภูมิ โดยทําการลงสอบถามขอมูลจากสถานที่วิจัย เขาสังเกตการณแ สอบถามขอมูลจาก
พนักงานผูปฏิบัติงาน 

2)  การเก็บรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
1.2  การสํารวจพื้นที่ที่ทําการศึกษา  
 1).  สํารวจขอมูลลักษณะการปฏิบัติงานและพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 
 2).  กําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน  ทําการเก็บตัวอยางอากาศแบบติดตั้งอุปกรณแชุดเก็บตัวอยางที่ตัวพนักงาน ในชวงที่มีการ

ผลิตไม E2 ซ่ึงอยูในชวงเวลากลางวัน ผูวิจัยจึง  โดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยาง  ตามวิธีของยามาเน (Yamanae, 1973) ดังนี้ 
เมื่อ n  คือ  ขนาดกลุมตัวอยาง, N  คือ  ขนาดประชากร  และ 
 e   คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  (0.05 หรือ 0.01) 
 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 
แทนคา          
                       
 

       
คาที่ไดจากการคํานวณพบวาที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผูวิจัยจะตองทําการเก็บตัวอยางอากาศประเภทติดกับตัวพนักงานจํานวน 33 คน จาก

พนักงานที่มีการสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแทั้งหมด 36 คน จากขอมูลขางตนผูวิจัยวางแผนเก็บตัวอยางเพิ่มอีก 3 ตัวอยาง เป็นทั้งหมด 36 ตัวอยาง (ระดับความ
เช่ือมั่น 100%) และทําการเก็บแบบพื้นที่ครอบคลุมอาคารผลิต จํานวน 37 ตัวอยาง 

3).  การเก็บตัวอยางอากาศ และการวิเคราะหแปริมาณฟอรแมัลดีไฮดแ ในตัวอยางอากาศ จะดําเนินการตามวิธีการของ NIOSH 
Method 3500 (NIOSH, 1994) 

4).  การประเมินการสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแ  ทําการประเมินผานการหายใจโดยการคํานวณหาคา I จากสมการ I = (C x CR x EF x 
ED)/( BW x AT) 

5).  การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ  ทําการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ  ในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง (Non-Cancer 
Risk) เนื่องจากการสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแผานการหายใจ โดยการคํานวณ HQ (Hazard Quotient) หาคาจากสมการ HQ = IN/RfD และประเมินความเสี่ยง
ตอสุขภาพที่กอใหเกิดมะเร็งจากการหายใจเอาฟอรแมัลดีไฮดแเขาสูรางกาย 

โดยการคํานวณ Slope Factorจากสมการ Slope Factor = (URF x BW x CF)/(IR x AR) และ Lifetime cancer risk จากสมการ  
Lifetime cancer risk  =  Ic  SF 

6).  การวิเคราะหแขอมูล สรุปผล และรายงานผลการวิจัย   เป็นการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแ สรุปและรายงานผล ตลอดจน
เสนอแนะมาตรการปูองกัน แกไข ควบคุม ปใญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียง 
 
 
 

n   =      36          =   33.02      33  คน 

        1 + 36(0.05)2 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 365 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการตรวจวัดคาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแในอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ 
ผูวิจัยทําการเก็บตัวอยางในพื้นที่ โดยทําการสํารวจเก็บตัวอยางจากพื้นที่ปฏิบัติงานในอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ จํานวน 37 พื้นที่ ผลการเก็บ

ตัวอยางพบวาคาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแ ในอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟมีคาตั้งแต 5.26 สวนในลานสวน (ppm)–35.44 สวนในลานสวน (ppm)  
2. ผลการประเมินการรับสัมผัสฟอรแมัลดีไฮดแของผูปฏิบัติงานผานทางการหายใจ 
2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย 
งานวิจัยนี้เก็บตัวอยางจํานวน 36 ตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางมีอายุตั้งแต 23-52 ปี เป็นเพศชายจํานวน 26 คน คิดเป็นรอยละ 72.22 เพศ

หญิงจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 27.78  กลุมตัวอยางมีสัญชาติไทยรอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 33 คน คิดเป็นรอยละ 91.67 ศาสนาอิสลาม 3 คน
คนคิดเป็นรอยละ 8.33 ระดับการศึกษามากที่สุดระดับปริญญาตรีจํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 38.89 ระดับปวส. จํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 22.22  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 6 คน คิดเป็น  รอยละ 16.67 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 คน  คิดเป็นรอยละ 13.89 มัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน 2  คน คิดเป็นรอยละ 5.56 และระดับปริญญาโทจํานวน 1 คน  คิดเป็นรอยละ 2.78 พนักงานกลุมตัวอยาง 36 คน มีอายุงานในโรงงาน
แหงนี้เฉลี่ยอยูที่ 8.49 ปี โดยพบวาอายุงานต่ําสุดอยูที่ 0.67 ปี และสูงสุด 24.75 ปี โดยในสวนของการทํางานในอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ มีอายุงานเฉลี่ย 
2.44 ปี โดยพบอายุงานต่ําสุดอยูที่ 0.59 ปี และสูงสุด 3.5 ปี 

2.2 ขอมูลพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 
จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางทํางานในอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟจํานวน 36 คน กลุมตัวอยางทําหนาที่เป็นผูควบคุมดูแลประจําผูใน

สํานักงาน MDF 1-2 (หัวหนางาน)  จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 36.11 ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการจํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 19.44  ผูปฏิบัติงาน
ในหองควบคุมระบบการผลิตจํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 13.89 ผูปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 
11.11 ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน Cut to Size จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 8.33 ผูปฏิบัติงานขับรถยกสินคา จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 5.56 และ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่รับไมทายเครื่อง จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 5.56 พบวาพนักงานกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสวมใสอุปกรณแปูองกันสวนบุคคลโดยทํา
การสวมใสทุกวันจํานวน 25 คน คิดเป็นรอยละ 69.44 สวมใสบางครั้งจํานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 30.56 มีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่ จํานวน 14 คน คิด
เป็นรอยละ 38.89 โดยมีการสูบบุหรี่สูงสุดวันละ 20 มวน ต่ําสุดวันละ 3 มวน และในปใจจุบันยังคงมีกลุมตัวอยางสูบบุหรี่จํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 
22.22  ระยะเวลาการสูบบุหรี่ตั้งแต 2-22 ปี โดยพบวาประวัติความเจ็บปุวยของกลุมตัวอยางเคยมีประวัติเจ็บปุวยดวยโรคทางเดินหายในจํานวน 4 คน 
คิดเป็นรอยละ 11.11 โรคที่พบไดแก  โรคภูมิแพจํานวน 3 ราย ไขหวัดเรื้อรัง 1 ราย และพบกลุมตัวอยางมีประวัติความเจ็บปุวยดวยโรคผิวหนังจํานวน 5 
คน คิดเป็นรอยละ 13.89 โรคที่พบมีอาการคันตามผิวหนังและมีผื่นคัน จํานวน 2 ราย อีสุกอีใสจํานวน 1 ราย ผิวหนังอักเสบจํานวน 1 รายและระบบ

ภูมิคุมกันมีปใญหาจํานวน 1 ราย 
เมื่อทําการสํารวจอาการเฉียบพลันที่แสดงในหนึ่งสัปดาหแนับจากวันที่ทําการตรวจวัดพบขอมูลอาการดังนี้  พบอาการระคายเคืองตา คิดเป็น

รอยละ 58.33 ระคายเคืองจมูก คิดเป็นรอยละ 47.22 ปวดศีรษะ คิดเป็นรอยละ 38.89 คัดจมูก คิดเป็นรอยละ 33.33 ไอ คิดเป็นรอยละ 27.78 ระคาย
เคืองผิวหนังคิดเป็นรอยละ 27.78 ไอและมีเสมหะ คิดเป็นรอยละ 22.22 หายใจลําบาก คิดเป็นรอยละ 22.22 วิงเวียนคิดเป็นรอยละ 19.44 หายใจมีเสียง
ดัง คิดเป็นรอยละ 13.89 มีผื่นที่ผิวหนัง คิดเป็นรอยละ 13.89 หายใจไดนอยลงคิดเป็นรอยละ 11.11 

3.  ผลการประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรค 
3.1 ผลการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง (Cancun Rick) โดยทําการประเมินความเสี่ยงจากคาความเขมขนที่ตรวจวัดไดจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 36 คน โดยพบวาคาความเส่ียงมีคาอยูที่ 7.39×10(-6) ถึง 2.37×10(-4) หรืออธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง 7.39 คน ใน 
1,000,000 ถึง 2.37 ใน 10,000 โดย USEPA กําหนดคาความเสี่ยงไวที่ 1×10(-6) ถึง 1×10(-4) พบกลุมตัวอยางที่มีคาความเสี่ยงสูงสุดคือ ตัวอยาง P12 
ปฏิบัติงานในพื้นที่สํานักงาน มีหนาที่ดูแลควบคุมงาน   ในสวนของ Contirall โดยมีหนาที่ควบคุมและสํารวจหนางานทําหนาที่หัวหนาหนวย ตัวอยางที่มี
คานอยสุดคือ P06 ปฏิบัติหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิตในสวนของหองควบคุม  

3.2 ทําการประเมินความเสี่ยงอื่นนอกจากมะเร็ง โดยใชคาความเขมขนสารฟอรแมัลดีไฮดแที่ตรวจวัดไดจ ากผูปฏิบัติงาน พบคาความเสี่ยงอยู
ในชวง 0.0000066 ถึง 0.0000214 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการตรวจวัดคาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแในอาคารผลิตไมเอมดีเอ็ฟ พบมีคาตั้งแต 5.26 สวนในลานสวน (ppm)–35.44 สวนใน
ลานสวน(ppm) โดยคาต่ําสุดในพื้นที่บริเวณประตูดานขางฝใ่งทิศตะวันออกของอาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ และคาสูงสุดในพื้นที่ หองควบคุมกระบวนการ Cut 
to Size เมื่อนําคาที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑแมาตรฐานกฎหมายกําหนด โดยในการเก็บตัวอยางแบบพื้นที่ทําการเก็บตัวอยางในชวงระยะเวลา 15 นาที ณ 
พื้นที่ใดๆ ในกระบวนการผลิต ดังนั้นการเปรียบเทียบคา จึงทําการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน Threshold Limit Value–Shot Term Exposure Limit 
(TLV–STEL)  ซ่ึงหมายถึงคาความเขมขนสูงสุดของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานจะไดรับในระยะเวลา 15 นาที และไดรับซํ้ากันไมเกิน 
4 ครั้ง ใน 1 วัน แตละครั้งตองหางกันอยางนอย 1 ชั่วโมง ถูกกําหนดไวในมาตรฐานของ OSHA ตองไมเกิน 2  สวนในลานสวน (ppm)  โดยพบวาในพื้นที่
อาคารผลิตไมเอ็มดีเอฟ มีคาความเขมขนของฟอรแมัลดีไฮดแมีคาเกินเกณฑแมาตรฐานกําหนด  

สําหรับการประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง พบวาคาความเส่ียงมีคาอยูที่ 7.39×10(-6) ถึง 2.37×10(-4) หรืออธิบายไดวา กลุมตัวอยางมี
โอกาสเกิดโรคมะเร็ง 7.39 คน ใน 1,000,000 ถึง 2.37 ใน 10,000 โดย USEPA กําหนดคาความเสี่ยงไวที่ 1×10(-6) ถึง 1×10(-4) จากขอมูลพบพนักงานมี
ความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง จํานวน 12 คน จากกลุมตัวจํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 
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ในสวนของการประเมินความเส่ียงอื่นนอกจากมะเร็ง โดยใชคาความเขมขนสารฟอรแมัลดีไฮดแ    ที่ตรวจวัดไดจากผูปฏิบัติงาน พบคาความเสี่ยง
อยูในชวง 0.0000066 ถึง 0.0000214 ซ่ึงมีคานอยกวามาตรฐานคา HQ ที่กําหนดโดย  USEPA ไวที่นอยกวา 1 ดังนั้นจากคาที่ไดแสดงวาพนักงานมีความ
เส่ียงอยูในชวงที่ยอมรับได หรือมีความปลอดภัยสําหรับความเส่ียงอื่นที่ไมกอใหเกิดมะเร็ง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ดุษฎี  หมื่นหอ รองศาสตราจารยแ วงศแพันธแ ลิมปเสนียแ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ผูซ่ึงคอยชี้แนะแนวทางทาง
ความคิดใหกับผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ ทานไดสละเวลาเขามาเป็นสวนสําคัญของการวิจัยและการศึกษาในครั้งนี้ คอยชวยเหลือและติดตาการทํา
วิทยานิพนธแมาโดยตลอด  เพื่อใหผูวิจัยไดคนพบแนวทางในการแกปใญหา ผูวิจัยทราบซ่ึงในความกรุณาของทานทั้งสองและขอขอบพระคุณเป็นอยางสูง ไว 
ณ โอกาสนี้ดวย  

ขอขอบคุณคณาจารยแ บุคลากร นางสาวอรอนงคแ  คงสวัสดิ์ และเพื่อนนักศึกษาจากคณะการจัดการส่ิงแวดลอม ที่คอยสนับสนุนและชวยเหลือ
ในทุกดานจนงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี กลุมธุรกิจวัสดุทดแทนไม (โรงงานหาดใหญ) ผูสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย พนักงานกลุมตัวอยางในการ
ศึกษาวิจัย  
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณครอบครัว คุณแมสุนี  คุณพอจัด  เภอเกลี้ยง ผูมอบโอกาสทางการศึกษาซ่ึงเป็นสมบัติอันล้ําคาสําหรับผูวิจยั  ผูที่คอย
เป็นกําลังใจสําคัญทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวง  
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การประเมินความเสี่ยงตํอสุขภาพของชํางซํอมเคร่ืองใช๎ไฟฟูาและอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ จากการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียมในร๎านซํอมขนาดเล็ก เขตเทศบาลนครหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

Health risk assessment of electric appliance repairers from exposure lead, cadmium and chromium at 
small repair shops: a case study in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province, Southern Thailand 

 
ดุษฎี  หมื่นหํอ1 ปรัชญะพันธุ๑  เพชรชํวย2 อรอนงค๑  คงสวัสดิ์3 

Dudsadee Muenhor,  Prachyapan Petchuay, Onanong Kongsawat 
 
บทคัดยํอ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ จากการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียมในรานซอมขนาดเล็ก เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบอาสาสมัคร จํานวน 17 คน ตัวอยางอากาศที่
ระดับหายใจของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแไดนํามาวิเคราะหแตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม โดยใชเครื่องมือ Inductively coupled 
plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) พบวาคาความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม เทากับ 0.002 - 0.049 mg/m3, 0 - 0.001 mg/m3  
และ 0.001 - 0.225 mg/m3 ตามลําดับ มีคาไมเกินเกณฑแมาตรฐานความเขมขนที่ NIOSH และ ACGIH กําหนดไว (NIOSH กําหนดคาความเขมขนของ
ตะกั่ว 0.05 mg/m3, โครเมียม 0.5 mg/m3 และ ACGIH กําหนดคาความเขมขนของแคดเมียม 0.01 mg/m3)  

เมื่อคํานวณความเส่ียงตอการเป็นโรคมะเร็งจากการสูดหายใจเอาสารแคดเมียมและโครเมียม    เขาสูรางกายพบวาชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและ
อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแมีความเส่ียงเทากับ 3.2 x10-3 และ 7 x10-4 ตามลําดับ แสดงวามีความเสี่ยงที่อาจเป็นไปไดอยางมีนัยสําคัญ สําหรับตะกั่วไมใชสาร
กอมะเร็งจึงไมกอใหเกิดความเส่ียงตอโรคมะเร็ง 

 
ค าส าคัญ: ตะกั่ว, แคดเมียม, โครเมียม, ชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเลก็ทรอนิกสแ 
 
Abstract 

This study was health risk assessment of electric appliance repairers from exposure lead, cadmium and chromium at 
small repair shops: a case study in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province, Southern Thailand. The samples are 17 people 
from voluntary selection method. Air samples were collected by personal air sampling pump at the breathing zone level of 
electric appliance repairers and analyzed  concentrations of lead , cadmium and chromium by Inductively coupled plasma 
atomic emission spectroscopy (ICP-AES). The range of lead , cadmium and chromium concentrations were 0.002 -0.049 mg/m3, 0 - 
0.001 mg/m3 and 0.001 - 0.225 mg/m3,respectively.  which got lower than standard control by NIOSH and ACGIH. (NIOSH have set 
standard concentration of lead is 0.05 mg/m3,concentration of chromium is 0.5 mg/m3 and ACGIH have set standard 
concentration of cadmium is 0.01 mg/m3)  

The calculated cancer risk by inhalation of cadmium and chromium of electric appliance repairers have cancer risk 
were  3.2 x10-3 and 7 x10-4 ,respectively. The result from analysis show that on risk unacceptable. There was no cancer risk from 
lead exposure  since  it is not a carcinogen. 

 
Keywords: Lead, Cadmuim, Chromium, Electric appliance repairers 
 
บทน า 

ยุคปใจจุบันการพัฒนาดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําใหเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
เชน โทรทัศนแ พัดลม ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ กลายเป็นสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันเน่ืองจากวิถีชีวิตของคนไทยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบาย กอใหเกิดปใญหาการปนเปื้อนของสารมลพิษทางสิ่งแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะปใญหาการปนเปื้อนของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียมถือวาเป็นปใญหาที่สําคัญของประเทศที่กําลังพัฒนา (สุจิตรา วาสนาดํารงดี และ ปเนต มโนมัยวิบูลยแ, 2555; สุพัตรา วิเศษสุข, 2549)    
 เครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแประกอบดวยวัสดุหลายชนิดสวนมากเป็นโลหะหนัก  มีการรายงานพบสารอันตรายมากกวา                 
1,000 ชนิด ในขยะอิเล็กทรอนิกสแ เชน โลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ฯลฯ โดย  40% ที่พบเป็นสารตะกั่ว (อรวรรณ พูพิสุทธิ์              
และศุลีพร แสงกระจาง, 2553) แมวาจะมีการสัมผัสปริมาณเล็กนอยแตทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยแและเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดลอม อากาศและฝุุนเป็น
ตัวกลางทางสิ่งแวดลอมที่สามารถบอกใหทราบถึงปริมาณการแพรกระจายของสารปนเปื้อนที่อยูในส่ิงแวดลอม  โดยทั่วไปมนุษยแสามารถไดรับสัมผัสโลหะ
หนักที่ปนเปื้อนอยูในอากาศและฝุุนเขาไปในรางกายทางระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร หรือผิวหนัง ซ่ึงโลหะหนักสวนใหญ  จะเขาสูรางกาย
โดยการหายใจหรือกินเขาไป (Dahal et al., 2008 )   

                                                           
1 ดร. อาจารยแคณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ (วิทยาเขต หาดใหญ) dudsadee.m@psu.ac.th 
2 ดร.นพ. อาจารยแสํานักวิชาแพทยศาสตรแ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ  prachyapan.pe@wu.ac.th 
3 นักศึกษาคณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ (วิทยาเขต หาดใหญ) ohn18@hotmail.com 
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 อุปกรณแเครื่องใชไฟฟูาตางๆ จะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแเป็นสวนประกอบเมื่อเกิดการชํารุดจะตองนําไปซอมที่รานซอมเครื่องใชไฟฟูาและ
อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ (สมศักดิ์ ศรีภักดี,2544) ผูที่ปฏิบัติงานมักไดรับโลหะหนักเขาสูรางกายจากการสูดดมไอโลหะขณะควบคุมการหลอมโลหะและการ
บัดกรีหรือเชื่อมโลหะ  จึงมีความเส่ียงตอการไดรับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยูในอากาศและฝุุนเขาสูรางกาย สารพิษเหลานี้เมื่อสะสมอยูในรางกายจนถึง
ระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาใหเห็น ถาไดรับเป็นเวลานานๆ จะทําใหเป็นมะเร็งผิวหนัง (อรวรรณ พูพิสุทธิ์ และศุลีพร แสงกระจาง, 2553)  
 พื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เป็นเขตเมืองที่มีความเจริญมีบานเรือนและประชากรอาศัยจํานวนมาก ทําใหมีจํานวนบานเรือน 
หอพัก และหนวยงานตางๆมากมาย โดยมีประชาชนทั้งที่มีภูมิลําเนาเดิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ และกลุมประชากรแฝง เครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแ
อิเล็กทรอนิกสแซ่ึงเป็นอีกหนึ่งปใจจัยที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในยุคปใจจุบันจึงมีจํานวนมากเมื่อใชงานไประยะเวลาหนึ่งจะเสียชํารุดและตอง
ซอมแซม ทําใหจํานวนของรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแเป็นอีกกิจการหนึ่งที่เป็นที่ตองการของประชาชน จากขอมูลของสํา นักงาน
เทศบาลนครหาดใหญเกี่ยวกับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการการซอมเครื่องใชไฟฟูา พบวามีจํานวนการตอใบอนุญาตไมลดลงจากปีกอนๆ (สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครหาดใหญ, 2557)  
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาผูประกอบอาชีพชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแในรานซอมขนาดเล็กมีความเส่ียงที่จะ
ไดรับอันตรายจากโลหะหนัก เชน ตะกั่ว แคดเมียม  และโครเมียมจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากรานซอมขนาดเล็กสวนใหญชางซอมจะไมสวมใสอุปกรณแ
ปูองกันสวนบุคคล และระบบระบายอากาศภายในรานไมเป็นระบบมาตรฐาน สวนใหญจะระบายอากาศโดยพัดลมและอาศัยลมจากธรรมชาติ ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแจากการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ในราน
ซอมขนาดเล็ก เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม โดยการหายใจของชางซอมเครื่องใชไฟฟูา  และอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 2. เพื่อประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

1. เครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ คือ อุปกรณแที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานรูปตางๆ ที่ตองการ  เชน พลังงานความรอน  
พลังงานเสียง  พลังงานกล พลังงานเคมี สามารถนําพลังงาน ที่เปลี่ยนแปลงจากพลังงานไฟฟูาไปใชใหเกิดประโยชนแในชีวิตประจําวันได 
 2. สารพิษที่พบในเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแมีสารอันตรายหลายชนิดโดยเฉพาะธาตุโลหะหนัก เชน  ตะกั่ว แคดเมียม  
โครเมียม  เป็นตน  
 - ตะกั่ว เป็นสวนประกอบในการบัดกรีแผนวงจรพิมพแ เป็นสารประกอบหลักในลวดบัดกรี จอมอนิเตอรแ CRT และแบตเตอรี่   
 - แคดเมียม พบในแผนวงจรพิมพแ ตัวตานทาน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแ เชน  วัสดุกึ่งตัวนํา(Semiconductors) อุปกรณแตรวจจับอินฟาเรด 
(Infrared detectors) และจอมอนิเตอรแ CRT    
 - โครเมียม  ใชในการปูองกันการกัดกรอนของแผนโลหะเคลือบสังกะสีใชผสมกบัโลหะทําใหเกิดความแข็งแรงมีความเหนียวทนทาน 
 3. กระบวนการปฏิบัติงานในรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแแบงเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้1) ขั้นตอนการรับงานจากลูกคา                 
2) ขั้นตอนการสํารวจสภาพปใญหาและจุดที่ชํารุดเสียหาย  3) ขั้นตอนการถอดชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ  4) ขั้นตอนการเชื่อม 
บัดกรี หลอมโลหะ  5) ขั้นตอนการเปลี่ยนอะไหล6) ขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน 7) ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพความเรียบรอยของชิ้นงาน และ 8) 
ขั้นตอนการสงมอบงานใหกับลูกคา  
 4. ความเป็นพิษของโลหะหนักจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติความเป็นพิษของโลหะหนักแตละชนิด  ขนาด หรือปริมาณที่ไดรับ อายุ น้ําหนัก และ
ความตานทานของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด (กมลพรรณ ไชยทอง, 2552) โลหะหนักที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 - ตะกั่ว (Lead) อาการทั่วไปผูที่ไดรับตะกั่วสะสมเป็นระยะเวลานาน ไดแก ออนเพลีย ไมมีแรง เบื่ออาหาร นอนไมหลับ น้ําหนักลด ปวดตาม
กลามเนื้อตามขอ อาการทางระบบทางเดินอาหาร ไดแก ปวดเกร็งทอง ทองผูก อาการทางระบบโลหิต ไดแก ภาวะโลหิตจาง และพัฒนาการของสมองเด็ก
ไมดี  (วิวัฒนแ เอกบูรณะวัฒนแ และสุทธิพัฒนแ  วงศแวิทยแวิโชติ, 2556) 
 - แคดเมียม (Cadmium) ถาไดรับแคดเมียมปริมาณ 30-40 มิลลิกรัมตอวัน เป็นเวลานานๆ จะมีผลเสียโดยตรงกับโครงสรางของกระดูก              
โดยจะไปลดการสะสมของธาตุแคลเซียมขณะที่มีการสรางและซอมแซมกระดูก จึงทําใหกระดูกผุกรอนเสียรูปแบบถาไดรับแคดเมียม 170-500 ไมโครกรัม
ตอวันเป็นเวลานานจะเกิดโรคโลหิตจาง ความดันโลหิตสูง แคดเมียมจะสงผลเสียตอการทํางานของรางกายทุกระบบ  ในไตหากไดรับในปริมาณ 0.6-1 
มิลลิกรัมตอวัน จะทําใหไตผิดปกติ มีผลทําใหการขับถายโปรตีนออกจากรางกายมากเกินไป ปอด ตับ ตับออน และระบบทางเดินอาหารจะถูกทําลาย 
(Novelliet al., 1999)  
         - โครเมียม (Chromium) เมื่อเขาสูระบบทางเดินหายใจเป็นเวลานาน จะมีการระคายเคือง และทําลายเยื่อเมือก สวนในระบบทางเดินอาหาร             
เมื่อโครเมียมสะสมในปริมาณที่มาก ทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน มึนงง ระบบทางเดินอาหารอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ เป็นแผลที่ลําไสเล็ก และ
ลําไสใหญอักเสบ (วิทยา อยูสุข, 2549) 
          5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เจริญศักดิ์  งามไตรไร (2545)  ศึกษาการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งจากการไดรับตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมของชางพนสี               
ในบรรยากาศภายในสถานประกอบการพนสีรถยนตแในเขตเทศบาลนครหาดใหญ โดยมีการเก็บตัวอยางอากาศแบบติดตัวกับบุคคล พบวาสถาน
ประกอบการพนสีรถยนตแจํานวน 30 แหง มีความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมอยูในชวง 0.05-5.75, 0.001-5.74 และ 0.26-3.08 ug/m3 

ตามลําดับ ซ่ึงคาทั้งหมดไมเกินเกณฑแมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศการทํางานของกระทรวงมหาดไทย เมื่อมาคํานวณความเสี่ยงตอการเป็น
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โรคมะเร็งจากการหายใจสารแคดเมียมและโครเมียมเขาสูรางกายของชางพนสี พบวา ชางพนสีมีความเสี่ยง 1.4 คนตอประชากร 100,000 คน และ 3.2 
คนตอประชากร 10,000 คน ตามลําดับ สวนตะกั่วไมใชสารกอมะเร็งจึงไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง จากการศึกษายังพบวาชางพนสีบาง
คนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการไดรับโลหะเขาสูรางกาย   จากการทํางาน ซ่ึงสามารถแกไขดวยการใหสุขศึกษาในการทํางาน 
 พรทิพยแ เทียนทองดี และสายใจ พินิจเวชการ (2548) ศึกษาพัฒนารูปแบบระบบการเฝูาระวังโรคพิษตะกั่วในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี โดยเนนอุตสาหกรรมที่มีการใชสารตะกั่ว  ไดแก โรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ ผลิต ประกอบ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแ และชิ้นสวนอุปกรณแเครื่องใชไฟฟูา ประกอบเครื่องรับโทรทัศนแสี ผลิตเครื่องรับโทรศัพทแ ผลิตและประกอบเครื่ องเลนแถบภาพ 
จํานวน 13 แหง ในทั้ง 2 จังหวัด จากการวิเคราะหแขอมูลผลการตรวจหาความเขมขนของสารตะกั่วในสภาพการทํางาน และความเขมขนของสารตะกั่วใน
เลือดของคนงาน พบวา ความเขมขนของสารตะกั่วในอากาศบริเวณทํางานทั้งหมด 47 จุด ไมเกินคามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย คือ 
0.2mg/m3 
 Martin และ Arthur (2011) ศึกษาการปนเปื้อนแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีภายในอาคารและนอกอาคารบานเรือนในพื้นที่ยานโรงหลอม
โลหะในเมือง Torreon ประเทศเม็กซิโก โดยการเก็บตัวอยางอากาศทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ในพื้นที่รอบโรงหลอมโลหะในระยะ 100 
กิโลเมตร          ผลการศึกษาพบวา อากาศภายในอาคารมีคาความเขมขนของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี เทากับ 0.7-12.6, 65-705 และ 30-790 
ng/m3ตามลําดับ สําหรับตัวอยางอากาศภายนอกอาคารมีคาความเขมขนของสารแคดเมียมอยูที่ 4.2-56.2 µg/g คาเฉลี่ยเทากับ 12.6 µg/g ความเขมขน
ของตะกั่วอยูที่ 150-14,365 µg/g คาเฉลี่ยเทากับ 880 µg/g และคาความเขมขนของสังกะสีอยูที่ 509-16,483 µg/g คาเฉลี่ยเทากับ 2,451 µg/g  โดยคา
ความเขมขนสูงสุดจะอยูในพื้นที่ใกลโรงหลอมโลหะและคอยๆ ลดลงตามระยะหางออกไปจาก     โรงหลอมโลหะ   
 Perihan (2012) ทําการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพจากการไดรับโลหะหนักในฝุุนภายในอาคารจากเมือง Istanbul ประเทศตุรกี พบวาคา
ความเขมขนของทองแดง (Cu), ตะกั่ว (Pb), แคดเมียม (Cd), สังกะสี (Zn), โครเมียม (Cr), แมงกานีส (Mn), โคบอลตแ (Co) และนิกเกิล (Ni) ในฝุุนภายใน
บานและสํานักงานอยูในชวง 62-1800, 3-200, 0.4-20, 210-2800, 2.8-460, 8-1300, 2.4-25และ 120-2600 ug/g ตามลําดับ จากการประเมินการ
สัมผัสโลหะหนักทางการกินและหายใจและความเสี่ยงพบวาระดับความเสี่ยงที่กอใหเกิดมะเร็งของโครเมียมในผูใหญและเด็ก เทากับ 3.7×10−5 และ 
2.7×10−5  ตามลําดับ ซ่ึง EPA ไดกําหนดไวตองไมเกิน 1×10−6 สวนโลหะหนักที่ไมกอใหเกิดมะเร็งจะนํามาคํานวณหาคาความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยง        
ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้มีดัชนีความเส่ียงนอยกวา 1 แสดงวาความเส่ียงไมมีนัยสําคัญ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประกอบรวมกับขอมูลปฐมภูมิในการประเมินการรับสัมผัสตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมผานการหายใจ ตลอดจนการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ  
 2. การสํารวจพื้นที่ที่ทําการศึกษา (Walk-through Survey) รานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา และเก็บขอมูลภาคสนามและกําหนดจุดเก็บตัวอยางอากาศภายในอาคารในรานซอมเครื่องใชไฟฟูา  
 3.การคัดเลือก (Selection) รานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่เขารวมโครงการ วิจัยจะใชวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร 
(Voluntary Selection) ซ่ึงเป็นการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากสมาชิกที่อาสาเขามามีสวนรวมเป็นหนวยตัวอยางดวยความเต็มใจ (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2543) 
 เพื่อเลือกเก็บตัวอยางใหเหมาะสมจึงกําหนดใหประชากรคือรานซอมขนาดเล็กที่มีชางประจําเพียงคนเดียว (N) ในการหาขนาดกลุมตัวอยาง 
(n) ที่เหมาะสมสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยาง ตามวิธีของยามาเน (Yamanae, 1973) เมื่อn คือขนาดกลุมตัวอยาง , N  คือขนาดประชากร , e  คือคลาด
คลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยา  ( type I error= 0.05 ) 
แทนคา         n  =               17                =   16.3   =  16  คน 
                                 1 + 17 (0.05)2     
 จากการคํานวณจะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 16 คน เพื่อใหการเก็บตัวอยางมีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 100 จะดําเนินการเก็บตัวอยาง
อากาศในอาคารแบบติดกับบุคคลจะไดขนาดกลุมตัวอยาง  17 คน  
 4. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหแความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในตัวอยางอากาศภายในอาคาร  ตามวิธีการของ NIOSH 
Method 7082 (NIOSH, 1994a), 7048 (NIOSH, 1994b)  และ 7024 (NIOSH, 1994c) ตามลําดับ  
 5. การประเมินการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ผานการหายใจ โดยการคํานวณ ADI (Average daily intake) 
 6. การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพที่ไมกอใหเกิดมะเร็งเนื่องจากการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ผานการหายใจ โดยการคํานวณ 
HQ (Hazard Quotient) และ HI (Hazard Index) และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพที่กอใหเกิดมะเร็งจากการหายใจเอาแคดเมียมและโครเมียมเขาสู
รางกาย โดยการคํานวณ Slope Factor และ Lifetime cancer risk   
 7. การวิเคราะหแขอมูล สรุปผล และรายงานผลการวิจัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางการเฝูาระวัง  ปูองกัน ควบคุมและแกไขการปนเปื้อนของ
ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมภายในรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพทัว่ไปรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 การสํารวจรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแจากการคัดเลือก (Selection) รานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ
ที่เขารวมโครงการวิจัย จะใชวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 17 ราน พบวาโครงสรางอาคารสวนใหญเป็น
อาคารชั้นเดียว  ภายในรานซอมเครื่องใชไฟฟูาสวนใหญมีการระบายอากาศโดยลมธรรมชาติและพัดลม  สภาพฝาผนังหองมีการทาสีรอยละ 64.7 และไม
ทาสี รอยละ 35.8   
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 2. ขอมูลทั่วไปของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอปุกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 พบวา  ผูปฏิบัติงานเป็นเพศชาย รอยละ 100 อายุอยูในชวงระหวาง 31-56 ปี  สวนใหญจบการศึกษาระดับ ปวส. รอยละ 35.3 รองลงมา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปริญญาตรี, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา รอยละ 29.4, 11.8, 11.8 และ 11.8 ตามลําดับ เคยทํางานในรานซอมเครื่องใชฟูา
และอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ    ที่อื่นมากอน รอยละ 88.2  อยูในชวงระยะเวลา 3-20 ปี ชางซอมเครื่องใชไฟฟูาทํางานในรานซอม อยูในชวงเวลา 1-20 ปี  
ระยะเวลาการทํางานในแตละวันจะมีชวงเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตอวันมากที่สุด รอยละ 70.59 สวนชวงเวลาทํางาน 9 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 29.41  
และมีเวลาการปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาหแ รอยละ 100 สวนเรื่องของสุขภาพไมมีโรคประจําตัว รอยละ 70.6 และมีโรคประจําตัว รอยละ 29.4 ไดแก 
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิต ภูมิแพ และหอบ 
 3. ขอมูลพฤติกรรมของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอปุกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 จากการสํารวจพบวา  มีพฤติกรรมลางมือกอนรับประทานอาหารทุกคร้ัง รอยละ 70.6  ลางมือกอนรับประทานอาหารบางครั้ง  รอยละ 29.4  
ลางมือโดยบางครั้งใชน้ําเปลาอยางเดียวแตบางครั้งใชน้ําเปลาและสบู รอยละ  47.1  ลางมือโดยน้ําเปลาและสบู รอยละ 41.2 ลางมือโดยน้ําเปลาอยาง
เดียว รอยละ 11.7มีสถานที่รับประทานอาหารแยกจากสถานที่ทํางาน รอยละ 88.2 มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ รอยละ 47.1 ระยะเวลาสูบบุหรี่นานที่สุดถึง 30 
ปี มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอลแ รอยละ 47.1 พบวาดื่มบางเวลา รอยละ 35.3        และดื่มประจํา รอยละ17.6 สวนใหญจะไมใชอุปกรณแปูองกันสวนบุคคล
ในการปฏิบัติงาน รอยละ 58.8  และพบวากลุมตัวอยางมีการใชผาปิดจมูกทุกครั้ง รอยละ 35.3 ใชผาปิดจมูกบางครั้ง รอยละ 5.9 
 4. การจัดการสภาพแวดลอมในรานซอมเครื่องใชฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
 จากการสํารวจเศษเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่ตกหลนบนพื้นในราน พบวา กวาดรวบรวมไวในรานรอการกําจัด รอยละ 82.4 
และกวาดทิ้งในถังขยะของเทศบาล รอยละ 17.6 สําหรับการจัดการ กับอุปกรณแที่ชํารุด เชน แผงวงจร จอภาพ เป็นตน พบวามีการขายของเกา รอยละ 
70.6 ทิ้งถังขยะเทศบาล รอยละ 17.6 และเก็บไวแยกเอาชิ้นสวน รอยละ 11.8  วิธีการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสแ และเศษอุปกรณแ พบวาทิ้งในถังขยะ
เทศบาล รอยละ 82.4 และขายของเกา รอยละ 17.6 
 5.คาความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในตัวอยางอากาศภายในรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ  
 จากการเก็บตัวอยางอากาศแบบติดตัวกับบุคคลในรานซอมขนาดเล็กที่มีชางประจําเพียงคนเดียว จํานวน 17 คน ในขณะที่ชางซอมทํางาน
ตามปกติพบวามีความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมคาพิสัยอยูระหวาง 0.002 - 0.049 ,0 - 0.001 และ 0.001 - 0.225 mg/m3 ตามลําดับ 

6.การประเมินความเส่ียงดานสุขภาพจากการไดรับโลหะหนักในปริมาณนอยเป็นเวลานาน 
พบวา ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมที่ไดรับจากการหายใจในอากาศที่มีการปนเปื้อน(ADI, Average metal daily intake) คาพิสัย

อยูระหวาง  0.003 – 0.0126 , 0 – 0.0006 และ 0.0002 -0.0577 mg/kg BW/day ตามลําดับ สวนคาความเสี่ยง (Hazard Quotient, HQ) ของตะกั่ว 
แคดเมียม  และโครเมียม คาพิสัยอยูระหวาง 0.04 - 0.98 , 0 - 0.1 และ 0 - 0.45 ตามลําดับ  คาดัชนีความเสี่ยง (Hazard Index, HI) หาไดจากผลรวม
ของ HQ ของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ซ่ึงคาพิสัยอยูระหวาง 0.14 - 1.43  

สําหรับการประเมินคาความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งจากการหายใจ สามารถหาไดจากคา Slope Factor (SF) หมายถึง คาความเป็นพิษที่ใชใน
การประเมินความเป็นพิษของสารกอมะเร็ง ไดแก แคดเมียมและโครเมียม  สวนตะกั่วไมมีคา Unit Risk Factor  เนื่องจากไมใชเป็นสารกอมะเร็ง  ดังนั้น 
Slope Factor  ของแคดเมียม  และโครเมียมมีคาพิสัยอยูระหวาง 4.95 – 9.45  และ 33 - 63 (mg/kg/day)-1 ตามลําดับ คาความเสี่ยง      ที่กอใหเกิด
มะเร็งเป็นการคํานวณความเส่ียงตลอดชีวิต (Lifetime Cancer Risk) ของแคดเมียม และโครเมียม มีคาพิสัยอยูระหวาง 0 - 3.2 x10-3 และ 0 - 7 x10-4 
ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุมผูปฏิบัติงานรานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ  จํานวน 17 คน เพื่อประเมินการสัมผัส
ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม โดยการหายใจของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ  และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของชางซอม
เครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ จากผลการวิจัยพบวา 
 1. การประเมินการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม โดยการหายใจของชางซอมเครื่องใชไฟฟูา และอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา คาความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม มีคาไมเกินเกณฑแ มาตรฐานความเขมขนที่ NIOSH และ ACGIH 
กําหนดไว (NIOSH กําหนดคาความเขมขนของตะกั่ว 0.05 mg/m3 ,โครเมียม 0.5 mg/m3 สวน ACGIH กําหนดคาความเขมขนของแคดเมียม 0.01 
mg/m3) แมวาคาความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม จะไมเกินเกณฑแมาตรฐาน แตก็ยังเป็นอันตรายสําหรับผูที่ปฏิบัติงานอยางเป็นประจํา 
 2. การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ พบวา 
คาความเส่ียง (Hazard Quotient) ของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม มีคานอยกวา 1 แสดงวา ปริมาณของโลหะหนักในอากาศนั้นไมสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยหรือไมอยูในเกณฑแที่เสี่ยงตอความเป็นพิษของโลหะหนัก  สวนคาดัชนีความเส่ียง (Hazard Index, HI)  พบวามีชางซอมเครื่องใชไฟฟูาและ
อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 1 คน มีดัชนีความเส่ียงมากกวา 1 แสดงวามีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญ และความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง พบวาในบรรยากาศ
รานซอมเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแสามารถตรวจพบสารปนเปื้อนของแคดเมียม ชางซอมมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งได 3.2 x10-3 
เป็นความเส่ียงที่อาจเป็นไปได อยางมีนัยสําคัญเนื่องจากมีคามากกวา 1 x 10-6 (คา Lifetime cancer risk ≤1 x 10-6 แสดงวาสถานการณแยังไมมี
ความเสี่ยง (U.S.EPA, 1991b))  และตรวจพบสารปนเปื้อนของโครเมียม ชางซอมมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งได 7 x10-4  เป็นความเสี่ยงที่อาจ
เป็นไปไดอยางมีนัยสําคัญเชนกัน สําหรับตะกั่วนั้นไมไดนําคาความเขมขนมาคํานวณคาความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งเนื่องจากไมใชสารกอมะเร็ง 
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ใหกําลังใจมาโดยตลอด  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  
ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา 

Learning Achievement and Science Process Skill of Fifth Grade Students Using STEM Education 
  
ณัฏชยานันต๑ เกตุศรีศักดา1 เจษฎากร โนอินทร๑2 กีรติ ตันเรือน3 และพิสิษฐ๑ พูลประเสริฐ4 

Natchayanan Ketsrisakda1, Jetsadakon Noin2, Keerati Tunreun3 and Pisit Poolprasert4 
 

บทคัดยํอ 
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 

เสียงและการไดยิน ระหวางกอน-หลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแของนักเรียนหลังการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษากับปกติ ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยสุมแบบเจาะจง จากโรงเรียน 2 แหง ๆ ละ 11 
คน (หมูบานตัวอยาง/สะเต็มศึกษา บานทาไผ/ปกติ) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เครื่องมือ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรู วิเคราะหแขอมูลดวยคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติ t พบวา นักเรียนที่เรียนรู
แบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ( X , S.D.) (17.27, 1.68) สูงกวากอนเรียน (9.64, 2.29) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ นักเรียนที่
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ( X , S.D.)  (17.36, 1.75) สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ (13.64, 2.01) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
ค าส าคัญ : สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ, เสียงและการไดยิน 
 
Abstract 

The aims of this research were to compare the pretest-posttest via STEM Education entitled Sound and Hearing and 
to compare the learning achievement and science process skill taught through STEM Education and conventional method. The 
purposely samples were the 5th grade students, 2nd semester, academic year 2016 from two schools; Moobantuayang (STEM 
Education) and Banthaphai (conventional method) (11 students each), Sam Ngao, Tak. The instruments were learning plans, 
learning achievement and science process skill tests. The statistics i.e. X , S.D. and t–test were used. It was found that the 
students’ learning achievement after learning through STEM Education ( X , S.D.) (17.27, 1.68) was higher than before learning 
(9.64, 2.29) (p-value < 0.05) and the students who learned via STEM Education had posttest achievement ( X , S.D.) (17.36, 1.75) 
higher than students who learned through the conventional method (13.64, 2.0) (p-value < 0.05). 
 
Keywords: STEM Education, Learning Achievement, Sound and Hearing, Science Process Skill 
 
บทน า 

การจัดการศึกษาในประเทศไทยในขณะนี้กําลังประสบปใญหาเป็นอยางมาก เห็นไดจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ของ
หนวยงานตางๆ ไมวาจะเป็น O-NET ที่จัดโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การทดสอบ Program for 
International Student Assessment หรือ PISA  จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยสวนใหญ โดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ ยังไมดีเทาที่ควร ผูเรียนขาดทักษะการคิดเพราะการสอนในปใจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรูมากเพื่อใชในการสอบ การสอน
แบบทองจํา และเนนการจดบันทึก แตไมไดสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดที่จะทําใหเกิดเชื่อมโยงความรูที่มีไปใชในการแกปใญหาที่พบใน
ชีวิตประจําวันได ซ่ึงขัดแยงกับความตองการแรงงานในการพัฒนา ขับเคลื่อนประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดผลักดันใหนํารูปแบบการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาหรือ STEM Education ซ่ึงเป็นแนวคิด
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการความรูในศาสตรแตางๆ 4 สาขา ไดแก วิทยาศาสตรแ (Science), เทคโนโลยี (Technology), Engineering (วิศวกรรม) 
และ คณิตศาสตรแ (Mathematics) มาเป็นกลยุทธแหลักในการพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ โดยมุงหวังใหมีการขยายผลการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสะเต็มใหกวางขวางยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกกลุมเปูาหมาย แกปใญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตกต่ํา และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่ดี รวมถึง
การพัฒนากําลังคนดานสะเต็มเพื่อรองรับความตองการในยุคศตวรรษที่ 21 ดวย 

จากปใญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํารูปแบบสะเต็มศึกษามาใช เพราะในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตาม
แนวสะเต็มศึกษาจะมุงเนนใหนักเรียนเช่ือมโยงความรูในหลายๆ วิชาเพื่อนําไปสูการแกปใญหาในชีวิตจริง สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะหแ และ
สรางนวัตกรรมที่ใชความรูในวิชาวิทยาศาสตรแ ผูเรียนเขาใจสาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแมากขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการ เรียนรูผูเรียน
                                                           
1 ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ โรงเรียนหมูบานตัวอยาง จังหวัดตาก E-mail nutchayanunt.k@gmail.com 
2 อาจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail: jetsadakon.n@psru.ac.th 
3 อาจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Email: keerati.t@psru.ac.th 
4 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Email: poolprasert_p@psru.ac.th 
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สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธแระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรแตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนเห็นความสัมพันธแและคุณคา
ของสิ่งที่เรียนกับนักเรียนและในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสาระวิชาวิทยาศาสตรแ เรื่อง เสียงกับการไดยิน 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ โดยมีความมุงหวังวาผูเรียนจะมีพื้นฐานทางการเรียนที่ดีและสามารถพัฒนาได
ตอเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมพรอมนักเรียนเพื่อกาวสูเสนทางอาชีพตอไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ของนักเรียนหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษากับแบบปกติ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

สะเต็มศึกษา 
STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชา ( Interdisciplinary Integration) ระหวางศาสตรแสาขาตางๆไดแก

วิทยาศาสตรแ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตรแ (Engineer: E) และคณิตศาสตรแ (Mathematics: M) โดยนําจุดเดนของ
ธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหผูเรียนนาความรูทุกแขนงมาใชในการแกปใญหาการคนควาและการ
พัฒนาสิ่งตางๆในสถานการณแโลกปใจจุบันซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนหลายสาขารวมมือกันเพราะในการทํางานจริงหรือในชีวิตประจําวันนั้นตอง
ใชความรูหลายดานในการทํางานทั้งสิ้น ไมไดแยกใชความรูเป็นสวนๆนอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการสงเสริมการพัฒนาทักษะสําคัญในโลกโลกา
ภิวัตนแหรือทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 อีกดวย (ศิริชัย นามบุรี, 2546). 

องค๑ประกอบของความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจุดเริ่มตนมาจากการประชุมรวมกันของนักวิชาการหลากหลายสาขาในสหรัฐอเมริกามาประชุมรวมกัน โดย

รัฐบาลตองการพัฒนาคุณภาพประชากรประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศกับนานาชาติและตองการใหประชากรนั้นมีคุณภาพและ
ศักยภาพในสังคม สามารถดารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็ว ทั้งนี้องคแประกอบในดานตางๆ ที่ควรเกิดขึ้นในผู เรียนจากการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes)  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ (science process skill) หมายถึง ความสามารถ และความชํานาญในการคิด เพื่อคนหาความรู และการ

แกไขปใญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ เป็นทักษะสําคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อยางมีเหตุ มีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ทํา
ใหผูเรียน และผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตรแ สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากขึ้น  ประกอบดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 13 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา
ความสัมพันธแระหวางสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณแ ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความขอมูลและลงขอสรุป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ในเขตอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 24 โรงเรียน 286 คน   

1.2  กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนหมูบานตัวอยาง อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จํานวน 1 หองเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานทาไผ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จํานวน 1 หองเรียน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นแบงเป็นหองเรียนที่ 1 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนหมูบานตัวอยาง จํานวน 11 คน เป็นกลุมที่ไดรับการสอนดวยสะเต็มศึกษา และหองเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบานทาไผ 
จํานวน 11 คน เป็นกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ     
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เร่ือง เสียงและการไดยิน 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ เร่ือง เสียงและการไดยิน 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เสียงและการไดยิน  วิชาวิทยาศาสตรแ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple  Choice)  ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 15 ขอ และขอสอบอัตนัยแบบถูก-ผิด (True- False) 5 ขอ รวม 20 ขอ 
20 คะแนน 
  2.4 แบบทดสอบทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรแ แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
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3. การดําเนินการทดลอง/การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแที่ผาน
การตรวจสอบคุณภาพแลว และบันทึกผลคะแนนการสอบไวเป็นคะแนนกอนเรียน   
  3.2 ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยทําการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุม ในระยะเวลาที่เทากัน ใชการสอนแบบสะเต็มศึกษากับกลุมทดลอง 
และการสอนแบบปกติกับกลุมควบคุม จํานวน 6 แผน รวม 14 ชั่วโมง 
  3.3 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตรแ ฉบับเดียวกับที่ใชสอบ
กอนเรียน มาทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และบันทึกผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน   
  3.4 นําคะแนนผลการทดสอบทั้งสองครั้งมาวิเคราะหแดวยวิธีทางสถิติ เพื่อนําคะแนนที่ไดมาทดสอบสมมติฐาน และสรุปการวิจัย 
 4. การวิเคราะหแขอมูล 
  4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยการสอนแบบสะเต็มศึกษา กับการสอน
แบบปกติ เร่ือง เสียงและการไดยิน โดยใชสถิติทดสอบทีแบบ t - test for independent sample   
  4.2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา กับการสอนแบบปกติ โดยใชสถิติทดสอบทีแบบ t - test for independent sample   
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 ไดแก  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที แบบ t – test for independent samples 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ เรื่อง เสียงและการไดยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบปกติ 

กลุํมตัวอยําง N 
คะแนนเต็ม 

 

คะแนนกํอนเรียน 
t 

คะแนนหลังเรียน 
t 

X  S.D X  S.D 

นักเรียนชั้น ป.5 ไดรับการ 
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 11 20 9.64 2.29 

1.21ns   
17.27 1.68 

4.90* 

นักเรียนชั้น ป.5 ไดรับการ 
จัดการเรียนรูแบบปกต ิ 11 20 8.55 1.92 12.91 2.43 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t (0.05 , 20) = 2.0860) 
 
จากตารางที ่1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับจัดการเรียนการรูสะเต็มศึกษา มีคะแนน

เฉลี่ย 9.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.29 สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับจัดการเรียนการรูแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย 8.55 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.92  ตามลําดับ ทั้งนี้ พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.27 และ 12.91 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.68 และ 2.43 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  มีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน
แตกตางจากนักเรียนชั้นที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ เร่ือง เสียงและการไดยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

สะเต็มศึกษากับแบบปกติ 

กลุํมตัวอยําง N 
คะแนนเต็ม 

 

คะแนนกํอนเรียน 
t 

คะแนนหลังเรียน 
t 

X  S.D X  S.D 

นักเรียนชั้น ป.5 ทีไ่ดรับการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา 11 20 8.27 1.79 

0.42ns   
17.36 2.21 

4.64* 

นักเรียนชั้น ป.5 ทีไ่ดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกต ิ 11 20 7.91 2.21 13.64 2.01 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t (0.05 , 20) = 2.0860) 
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จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกอนเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับจัดการเรียนการรูสะ
เต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79 สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับจัดการเรียนการรูแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย 7.91 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.21 ตามลําดับ ทั้งนี้ พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.36 
และ 13.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.21 และ 2.01ตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีคาเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หลังเรียนแตกตางจากนักเรียนชั้นที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยการสอนแบบสะเต็มศึกษากับการสอนแบบปกติ เรื่อง เสีย ง
และการไดยิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยการสอนแบบสะเต็มศึกษากับการสอนแบบปกติ 
เร่ือง เสียงและการไดยิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการวิจัยไดคนพบเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชสะเต็มศึกษา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงการที่ผลการวิจัยเป็นเชนนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา มี
ลักษณะเป็นการเรียนรูที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน ซ่ึงการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
เปน็วิธีการเรียนที่รูที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทั้งดานอารมณแ สังคม สติปใญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะที่จําเป็น
ในการสรางองคแความรูใหมๆ ดวยตนเอง เกิดความเขาใจอยางแทจริงไมใชแคการทองจําอยางเดียว (ประสาท เนืองเฉลิม , 2557) และการเรียนรูโดยใช
ปใญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมตอการดํารงชีวิตและปรับตัวในศตวรรษที่ 21  

2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หลังเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องม าจากผูวิจัยไดออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ที่มีลักษณะของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
รูจักคิดดวยตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผล และสามารถแกปใญหาได ทํางานรวมกันเป็นกลุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชความรูและทักษะกระบวนการ
ทางดานวิทยาศาสตรแมาชวยแกปใญหา มีการสะทอนความคิดจากประสบการณแโดยตรงของนักเรียนและการบูรณาการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
รวมทั้งมีการใชสื่อเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการ จนนําไปสูการแกปใญหาในสถานการณแสมมติที่ผูวิจัยไดกําหนดใหในแตละกิจกรรม ดวยเหตุผลและ
กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวขางตน การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาจึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของ Scott (2012) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
บูรณาการวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตรแในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่สมัครใจเขารวมหองเรียน 
STEM มีความสามารถในการแกปใญหาตางๆ ไดดีกวาเด็กนักเรียนระดับเดียวกันแตไมไดเขารวม และนักเรียนกลุมที่เขารวมนี้ยังใหบอกอีกวา หากพวกเขา
ไดรับโอกาสและการสนับสนุนสงเสริมใหสามารถเรียนรูที่จะแกปใญหาที่พบเจอในชีวิตและฝึกงานจริง หรือใหรับผิดชอบทําโครงงานขึ้นมาสักชิ้นเพื่อใชขอ
สําเร็จการศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ และสามารถนําไปประยุกตแใชได และมั่นใจวาสามารถสําเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดอยางแนนอน จึงเป็นการบงบอกวานักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการการเรียนวิทยาศาสตรแหรือวิชาที่เกี่ยวของกับ STEM และสอดคลองบางสวน
กับ Dowey (2013) ที่ไดศึกษาเจตคติ ความสนใจและการรับรูความสามารถของตนเองตอวิชาวิทยาศาสตรแ โดยใชกลุมตัวอยางเป็นนักเรียนที่เรียนใน
หลักสูตร STEM พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูในหลักสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจตอวิชาวิทยาศาสตรแสูงขึ้น  
 จากเหตุผลดังกลาว จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่พบวา การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ แตนอกจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้นแลว ยังชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดไดเรียนรูกระบวนการแกปใญหาโดยอาศัยความรูดานตางๆมาบูรณาการเพื่อหาแนวทาง หรือวิธีการแกไข
ปใญหา ซ่ึงบางครั้งในบางสถานการณแ ผูเรียนบางคนอาจจะยังแกไขปใญหาหรือสถานการณแที่กําหนดไดไมดีเทาที่ควร อาจเนื่องดวยเวลาที่จํากัด วัยวุฒิและ
ประสบการณแ แตการที่ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงสืบคนขอมูลอยางรวดเร็วทันทวงที ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องไมติดขัด นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีก
วาภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาผูเรียนบางสวนมีความกลาแสดงออกในการเรียนมากขึ้น ผูเรียนไดนําความรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไปบอก
เลาใหผูปกครองฟใง ทั้งยังนําเอาปใญหาที่พบในระหวางการเรียนการสอนไปปรึกษา ขอคําแนะนําจากผูปกครอง นํามาสูการแกปใญหาโดยใชภูมิปใญญา
พื้นบานและเป็นการกระชับความสัมพันธแในครอบครัวอีกดวย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสอนโดยใชวิธีแบบสะเต็มศึกษานั้น เนนการบูรณาการ กระตุนให
ผูเรียนไดเสาะแสวงหาความรูดวยตัวเองและสามารถบูรณาการความรูจากแหลงตางๆรอบตัวและการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแมาแกไขปใญหา
สถานการณแตางๆ ในชีวิตประจําวันได 

ข๎อเสนอแนะ 
 1. ครคูวรอธิบายความหมายและขั้นตอน วิธีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ใหนักเรียนเขาใจโดยละเอียดกอน เนื่องจากเป็นคําศัพทแใหมที่
นักเรียนอาจจะไมเคยรูมากอน ครูควรทําใหนักเรียนเขาใจตรงกัน จะทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปอยางสนุกสนาน เป็นกันเองและจัดการ
ชั้นเรียนไดงายขึ้น 
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 2. การนําการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ไปใชครูผูสอนตองศึกษาหลักการ เปูาหมาย ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ละเอียดทุกขั้นตอนกอน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามเปูาหมายและประสบผลสําเร็จ 

3. ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เนนการบูรณาการ ดังนั้นหากมีการรวมมือกันของครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
สะเต็มศึกษา เพื่อชวยกันออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา การวัดประเมินผลใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะเป็นผลดีตอผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความ
เช่ือมโยงและนําความรูที่ไดไปปรับใชกับสถานการณแในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น 

4. ในขั้นตอนของการออกแบบทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียังเป็นสิ่งใหมสําหรับนักเรียน อาจทําใหนักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนและอาจทําให
กระบวนการเรียนรูลาชาไป ผูสอนจึงควรมีการอธิบายขั้นตอนของกระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมใหผูเรียนไดเขาใจอยางถี่ถวน เพื่อผูเรียนจะไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนไดอยางถูกตองและไดชิ้นงานหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพตอไป  

5. ในขั้นการบูรณาการเทคโนโลยีนั้น ควรจัดใหมีอุปกรณแในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรแเน็ต เพื่อผูเรียนไดสืบคนขอมูลอยางทันทวงที เพื่อ
ผูเรียนจะไดนําขอมูลมาใชประกอบการเรียนรู การวิเคราะหแและแกปใญหา สงผลใหเกิดการเรียนรูตอเนื่อง ไมติดขัด และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
อยางตอเนื่องและทันตอเวลาที่จัดไว 

6. ควรมีการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาใหผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนเกิดความความรูที่คงทน มีพื้นฐานและทักษะที่ดี สงเ สริมให
ผูเรียนมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางดานสะเต็มในอนาคตมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหมูบานตัวอยางและโรงเรียนบานทาไผ จังหวัดตาก ที่ไดให
ความอนุเคราะหแ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเป็นอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลการวิจัยในครั้งนี้  
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บทคัดยํอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหแปใจจัยความตองการที่นําไปใชประโยชนแสําหรับธุรกิจการใหบริการของการทําศัลยกรรมบนใบหนา เพื่อศึกษา

ความตองการและวิเคราะหแปใจจัยตอการเลือกใชบริการการทําศัลยกรรมบนใบหนาผานสื่อสังคมออนไลนแ ขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผูใช
อินเตอรแเน็ตในประเทศไทย จํานวน 400 คน โดยการวิเคราะหแขอมูลใชโมเดล BCG Growth-Share matrix และสถิติเชิงพรรณา โดยการหาคารอยละ 
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวาพบวาการทําศัลยกรรมบริเวณจมูก เป็นที่ตองการของตลาดในธุรกิจศัลยกรรมที่มีความตองการมาก ซ่ึงมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง และสวนครองตลาดเปรียบเทียบสูง ผลสํารวจปใจจัยของสวนประสมทางการตลาด แสดงใหเห็นวาดานบุคลากร มาเป็นอันดับที่1 ให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องแพทยแที่ทําศัลยกรรมเสริมความงามตองเป็นแพทยแที่มีชื่อเสียงในวงการศัลยกรรมอีกทั้งยังมีรายชื่ออยูในแพ ทยแศัลยกรรม
ตกแตงแหงประเทศไทยและรายชื่ออยูในแพทยแสภา ในสวนของผลสํารวจปใจจัยของดานการติดตอสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ แสดงใหเห็นวาดาน
การตลาดทางตรงมาเป็นอันดับที่ 1 ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง แจงสิทธิพิเศษตางๆผานชองทาง Social Marketing  ผลงานวิจัยนี้สามารถชวย
ผูประกอบการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาธุรกิจศัลยกรรมงามใหมีกลยุทธแทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 The study was an analysis of the demand factors utilized in the facial surgery service business. The theory focused on 
studying and analyzing the factors affecting the selection of facial surgery services through social media. In this study, the 
researcher collected the data from 400 people who are internet users in Thailand. These data were analyzed using BCG Growth-
Share matrix model and descriptive statistics. The results were presented in the form of percentage, average and standard 
deviation. The results showed that nose surgery service were high in the following areas : growth rate, market share, and quantity 
of demand in surgery business market. For marketing mix’s result, the staff were ranked first. It means users focused on famous 
surgery doctors. Whose names appear in Thai surgery doctors’ list and medical council. On the part of the integrated market 
communication, direct marketing was ranked, first this means that informing customers special offers via the social marketing is an 
utmost importance. Therefore, the researcher expects that this proposed study could help entrepreneurs in making decisions and 
in developing business plans to create a market strategy for attracting consumers. 
 
 Keywords : Marketing , Business Surgery , BCG Matrix , IMC , 8Ps 
 
บทน า 

ในปใจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจะสังเกตไดชัดเจนวาเทคโนโลยีตางๆนั้น 
ไดมีพัฒนาการอยางล้ําสมัย ซ่ึงสงผลใหเกิดความสะดวกสบายตอการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรแเน็ตเป็นที่นิยมอยางมาก เว็บไซตแของการ ใชงานและ
สถิติประชากรwww.internetworldstats.com ในปี 2015 แสดงใหเห็นวาจากการสํารวจของ Internetworldstats (2015) เอเชียเป็นอันดับแรกของ
ผูใชอินเทอรแเน็ต (41.8%) รองลงมา คือ ยุโรป (18.1%) ที่อันดับที่3  คือ  ละตินอเมริกา (10.1%)และอื่น ๆ (30%) จากนั้นสื่อสังคมเขามามีบทบาทใน
การดํารงชีวิตประจําวันของเราเพราะคนสวนใหญ มีโทรศัพทแสมารแทโฟนและแท็บเล็ต หรือการดําเนินการใดก็ได มันจะเป็นปใจจัยหลักที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เราสามารถทําธุรกิจผานทางอุปกรณแเหลานี้ได ผลปรากฏวาคนเหลานี้สามารถทําโฆษณาผานอินเทอรแเน็ตมากขึ้นและมีธุรกิจผานชองทางนี้
เพิ่มขึ้น   

ทุกวันนี้การใชกลยุทธแการตลาดที่สามารถเขาถึงผูบริโภคสําหรับการแนะนําผลิตภัณฑแและบริการของพวกเขาผานทางสื่อสังคมที่สะดวก
รวดเร็วในการติดตอสื่อสารและปรับปรุงใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอก็จะทําใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกา รทําธุรกิจในลักษณะนี้ สื่อสังคมที่มี
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บทบาทสําคัญกับคนสวนใหญที่เป็น Facebook มากที่สุดถึงคือ 99%, และ Line รองลงมาคือ 84% และ Instragram คือ 56% ดังนั้นสื่อสังคมเป็น
ปใจจัยหลักที่สําคัญสําหรับการทําธุรกิจของผูประกอบการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑแและการบริการในการติดตอสื่อสารของลูกคาที่ตองการสอบถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของผลิตภัณฑแและบริการ อางอิงจากการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ (องคแการมหาชน) เกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผาน
ทางอินเทอรแเน็ตออนไลนแในปี 2558 เป็นอุปกรณแและผลิตภัณฑแเพื่อสุขภาพและความงาม 27.5% ธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามในประเทศไทย              
มีมูลคาทางการตลาดอยูที่ ไมต่ํากวา 20,000–30,000 ลานบาท และคาดวาในปี 2563 หรืออีก 4 ปีขางหนา จะมีมูลคาเติบโตอยูที่ประมาณ แสนลาน
บาทขณะที่ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข คาดการณแวา ธุรกิจทางการแพทยแและความงามจะเป็นธุรกิจเดนครองอันดับ 1 ตอเนื่องเป็นปีที่ 5 เนื่องจาก
กระแสการรักสุขภาพและความงามของประชาชนนั้นมีมากขึ้นจากผลสํารวจศัลยกรรมขอมูลจาก World Plastic Surgery Statistics 2014 โดย 
International Society of Aesthetic Plastic Surgery พบวาประเทศไทยมีสถิติเสริมความงามดวยการทําศัลยกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลก 
อันดับที่ 5 ของเอเชีย และยังเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน 

จากการศึกษา การวิเคราะหแปใจจัยความตองการธุรกิจการใหบริการของการทําศัลยกรรมบนใบหนา พบวาธุรกิจศัลยกรรมความงามมีการ
แขงขันกันสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะเติบโตขึ้นอยางเดนชัดในเครือขายทางสังคมออนไลนแก็เป็นอีกชองทางในการเพิ่มผลกําไรทางธุรกิจศัลยกรรม
ของผูประกอบ การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชนแตอผูประกอบการของธุรกิจศัลยกรรมและแนวทางในการพัฒนากลยุทธแทางการตลาดที่จะใหบริการ
ผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาแนวโนมการตลาดศัลยกรรมความงามผานชองทางการคาผาน Social Media 
2 เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดศัลยกรรมความงามผานชองทางการคาผาน Social Media  
3 เพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดที่เหมาะสมตอการพัฒนาการตลาดศัลยกรรมความงามผานชองทางการคาผาน Social Media 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

1.โมเดลที่ใชวิเคราะหแดานการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด 
  Boston Consulting Group (BCG Matrix) เป็นรูปแบบโมเดลในการวิเคราะหแแบบMatrix ประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการตลาดการลงทุนที่
สามารถชวยในการวางแผนการขาย  สําหรับกลยุทธแการตลาดและสนับสนุนแบรนดแของสินคาผลิตภัณฑแและการบริการที่ดีขึ้น เครื่องมือที่นํามาวิเคราะหแนี้
มีสองหลักการไดแก 1) สวนแบงตลาดของกิจการ (Market Share) 2) อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth Rate) หลักการเหลานี้เป็นแนวคิด
สําหรับการวางผลิตภัณฑแและบริการใน BCG Matrix ทั้ง 4 ประเภทประกอบดวย 

1.1“Stars” คือ อัตราการเติบโตสูง (high growth) สัดสวนการตลาดสูง (high market share) 
1.2. “Question Marks” คือ อัตราการเติบโตสูง (high growth) สัดสวนการตลาดต่ํา (low market share)  
1.3. “Cash Cows”คือ อัตราการเติบโตต่ํา (low growth), สัดสวนการตลาดสูง (high market share) 
1.4. “Dogs” คือ อัตราการเติบโตต่ํา (low growth),สัดสวนการตลาดต่ํา  (low market share)  

 
ภาพที1่ แสดงโมเดลการวิเคราะหแ BCG Matrix  

 
Guan and Yin ศึกษากลยุทธแเปรียบเทียบระหวาง 2 บริษัท คือ ซ่ึงก็คือ อเมซอนและแดงB2G บริษัทที่ทําการคาอเิล็กทรอนิกสแ นั่นเป็นกล

ยุทธแที่สามารถทําการวิเคราะหแจากขอมลูทางธุรกิจโดยใชโมเดลของBCG matrix นั้น BCG matrix สามารถวิเคราะหแสถานการณแของธุรกิจของเขาใน
ปใจจุบันและสามารถคาดการณแการเปลีย่นแปลงทางการคาของ2บริษัท  

Chen, Huang and Wang ศึกษาคนควา รูปแบบการวิเคราะหแเชิงกลยุทธแ และแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวจีน  ,กรณีศึกษาจังหวัด 
Hupei ซ่ึงใช วิธีเมทริกซแ BCG เพื่อการวิเคราะหแ และการคาดการณแรูปแบบของการตลาดการทองเท่ียวแหงชาติ พัฒนาการคาใน มณฑลหูเปุยแ  เพือ่เพิ่ม
โอกาสและศักยภาพที่มีประสิทธภิาพในตลาดการทองเท่ียวของ มณฑลหูเปุยแ  

2. สวนประสมทางการตลาด  
ทฤษฎีของสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาดประกอบดวย [10]:  
2.1.Product: สินคาและการบริการ ที่สามารถนําเสนอขายใหแกตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจตอบสนองความตองการและความจําเป็นของผูซ้ือ

ใหไดรับความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑแประกอบดวยสิ่งของที่มีรูปราง บริการ เหตุการณแ บุคคล สถานที่ องคแกร ความคิด หรือสิ่งเหลานี้รวมกัน 
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2.2. Price: ราคาที่เหมาะสมของสินคาละบริการจะตองมีเปูาหมายในการกําหนดราคาสําหรับกําไรหรือสวนแบงการตลาดหรืออื่น ๆ และ
สามารถแขงขันกับผูประกอบการอื่นๆได 

2.3. Place: การกระจายสินคาละการบริการใหกับลูกคาไดอยางงายดายและการมอบบริการที่ดีที่ทําใหการสงสินคาและการบริการของตน
ใหกับลูกคาตรงเวลา และความสะดวก ซ่ึงเป็นหลักสําคัญในการกําหนดกลยุทธแการสงมอบการบริการใหกับผูใชบริการ 

2.4. Promotion: เสนทางที่จะบอกลูกคาเกี่ยวกับสินคาและบริการไมวาจะสงเสริมโดยการโฆษณาหรือขอมูลกับสื่ออื่น ๆ รวมถึงสวนลดและ
ของแถมสําหรับการดึงดูดลูกคา 

2.5. People: บุคลากรในองคแกรที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา  
2.6. Physical Evidence: สวนประกอบของภาพลักษณแขององคแกรที่ลูกคาสามารถสัมผัสได และเป็นสวนที่จะเพิ่มความมั่นใจใหแกผูใชบริการ

ใหเขามาใชบริการ 
2.7. Process: ขั้นตอนตางๆของการใหบริการต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการ  
2.8. Productivity: ผลิตภาพและคุณภาพปริมาณการบริการตามเปูาหมายที่วางไว หรือ บริการใหไดจํานวนมากที่สุด สวนคุณภาพจะเป็นสวน

กลับกันจากประสิทธิผล 
3. การติดตอสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication ) 

 กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาด  ที่ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปูาหมายอยางตอเนื่องประกอบดวย  
3.1.การโฆษณา (Advertising):  การสื่อสารที่มิใชระหวางบุคคล แตเป็นการสื่อสารระดับมวลชนที่ผูสงสารจายเงินคาบริการในการสื่อสาร

ขอความตางๆ ซ่ึงผูสงสารอาจเป็นธุรกิจเอกชน องคแการหรือบุคคลใด ๆ ที่ผูรับสารจะรับรูไดจากขอความโฆษณา และผูสงสารหวังวาการสื่อสารสามารถ
ชักจูงกลุมเหลานั้นใหปฏิบัติตามขอแนะนําในโฆษณา การโฆษณาเป็นเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่นํามาใชเพื่อใหขอมูลขาวสาร (Informing) ชักจูงโนม
นาว(Persuading) เตือนความจํา (Reminding) และเพิ่มคุณภาพสินคา (Adding value) 

3.2. การประชาสัมพันธแ (Publicity and Public Relation): เป็นการติดตอสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก เพื่อสรางภาพลักษณแของ
องคแการกับสาธารณชน 

3.3. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling):  เป็นรูปแบบการติดตอสื่อสารจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรงอาจเรียกวา
เป็นการติดติอสื่อสารระหวางบุคคล   (Interpersonal  Communication)โดยผูสงขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากขาวสารไดทันที 

3.4. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion): การสงเสริมการขายเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สําคัญอยางหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ
กระตุนการตอบสนองของผูบริโภคใหเร็วขึ้น และเขมขนขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชนแแกฝุายที่เกี่ยวของดวย 

3.5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing): เป็นการตลาดที่สื่อโฆษณาตางๆ  กับกลุมเปูาหมายโดยตรงเพื่อใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยาง
หนึ่งโดยวิธีการตางๆที่นักการตลาดใชสงเสริมสินคาและบริการโดยตรงกับกลุมเปูาหมาย   

3.6. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing): การที่องคแการหรือบริษัทไดมีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special event) อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา 
เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเสริมสรางภาพลักษณแที่ดีใหกับบริษัท   
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นขอมูลที่เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามออนไลนแของ 400 แบบสอบถามบุคคลทั่วไป ที่ใชส่ืออินเทอรแเน็ต แบบสอบถามแบง
ออกเป็น 3 สวน ดังนี้คืองานวิจัยแบบสํารวจและวิเคราะหแปใจจัย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปประกอบดวย สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ที่พักอาศัยในปใจจุบัน อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 แบบสอบถามสํารวจการใชบริการเลือกการบริการศัลยกรรมความงามผาน Social Media ซ่ึงเป็นคําถามสํารวจเชิงพฤติกรรมการ

ทําศัลยกรรมความงามในแตละบริเวณ (Multiple choice)การเลือกตัดสินใจในการใชบริการผานอุปกรณแชนิดใด (Check list) และการใช Social Media 
ตางๆ (Multiple choice) 

สวนที่ 3 ปใจจัยของความตองการและสวนประสมการตลาด และการติดตอสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการตอการใชบริการการทําศัลยกรรม
ความงามผาน Social Media 

การสํารวจและวิเคราะหแในอัตรารอยละและความสัมพันธแของปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบนักวิจัยมีใหเลือกใชทฤษฎี BCG Matrix สําหรับการ
วิเคราะหแปใจจัยของความตองการใชบริการของลูกคาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในการวิเคราะหแขอมูลแบงออกเป็นระดับคือระดับของปใจจัย
ความตองการใชบริการการทําศัลยกรรมความงามผานทางสื่อสังคม  
 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากการทดสอบขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชงานอินเตอรแเน็ตในประเทศไทย 400 ตัวอยางผลการ
สํารวจในสวนที่ 1 นั้นขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแสดงใหเห็นวามีจํานวนเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 57 อายุอยูในชวง 21-25 ปี คิดเป็นรอยละ 44                     
มีสถานภาพโสด คิดเป็นรอยละ 75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 72 โดยสวนใหญจะพักอาศัยอยูในกรุงเทพและปริมณฑล คิดเป็นรอยละ 
55 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน คิดเป็นรอยละ 48 ซ่ึงมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 55 

ในสวนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกใชบริการศัลยกรรมความงามผานสื่อสังคมแสดงถึงการใชงานอินเตอรแเน็ตมาเป็นมาเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี 
คิดเป็นรอยละ 56 ระยะเวลาที่ใชอินเตอรแเน็ตเฉลี่ยเป็น 4-6 ชั่วโมงตอวัน คิดเป็นรอยละ 44 ผานชองทาง Social Media ที่ใชมากที่สุดคือเครือขายสื่อ
สังคมออนไลนแและการเลือกสื่อสังคมออนไลนแสวนใหญผาน Facebook คิดเป็นรอยละ 91 และ อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่ผูใชนํามาใชมากที่สุด คือ สมารแท
โฟน คิดเป็นรอยละ 93 
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ในสวน 3 ปใจจัยของความตองการ สวนประสมการตลาด และการติดตอสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการตอการใชบริการการทําศัลยกรรมความ
งามผานทางสื่อสังคมจําแนกเป็น 6 บริเวณ ดังนี้ 1. ศัลยกรรมบริเวณรูปหนา, 2. ศัลยกรรมบริเวณดวงตา,3. ศัลยกรรมบริเวณจมูก,4. ศัลยกรรมบริเวณ
คาง,5. ศัลยกรรมบริเวณผมและค้ิว และ 6. ศัลยกรรมบริเวณริมฝีปาก 

จากการวิเคราะหแของเมทริกซแโดยขอมูลการใชธุรกิจการใหบริการศัลยกรรมความงามและความตองการของผูบริโภคในการแสดงรูปโมเดล 
BCG เมทริกซแการใชบริการศัลยกรรม ซ่ึงการทําศัลยกรรมบริเวณจมูกจะอยูในกลุม Starts มีการทําศัลยกรรมอยูในอัตราการเติบโตสูงและสวนแบง
การตลาดสูง การทําศัลยกรรมบริเวณดวงตาจะอยูในกลุม Cash Cows ศัลยกรรมกลุมนี้มีอัตราการเติบโตที่ต่ํา แตสวนแบงการตลาดสูงซ่ึงเป็นการ
ศัลยกรรมที่สามารถทํากําไรไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นพวกเขาจึงมีความตองการที่นอยเมื่อมีการเปรียบเทียบในดานการตลาดเมื่อเทียบกับศัลยกรรมบริเวณ
จมูก ตั้งแตศัลยกรรมบริเวณรูปหนา ศัลยกรรมบริเวณคาง ศัลยกรรมบริเวณผมและค้ิว และศัลยกรรมบริเวณริมฝีปากจะอยูในกลุม  Dogs ซ่ึงเป็นการใช
บริการศัลยกรรมความงามที่จะนอยเมื่อเทียบในดานการตลาด การใชบริการศัลยกรรมเหลานี้อยูในระดับต่ําในอัตราการเจริญเติบโตและสวนแบง
การตลาดที่มีการใชบริการศัลยกรรมความงามอาจจะไมเป็นที่นิยมของตลาด  
 

 
ภาพที2่ แสดงการเปรียบเทียบความตองการและสถานะของศัลยกรรมแตละบรเิวณ 

 
การวิเคราะห๑ของสํวนประสมการตลาด(8Ps): เมื่อวิเคราะหแตามการใชบริการธุรกิจศัลยกรรมของแตละคน คําตอบสวนใหญใหเหตุผลของแต

ละการจัดเรียงที่แสดงในแผนภูมิ : 
 

 
รูปที3่ แสดงการเปรียบเทียบการวิเคราะหแปใจจยัของสวนประสมการตลาด(8Ps) 

 
การวิเคราะห๑ของการติดตํอสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ : IMC เมื่อวิเคราะหแตามการใชบริการธุรกิจศัลยกรรมของแตละคน คําตอบสวน

ใหญใหเหตุผลของแตละการจัดเรียงที่แสดงในแสดงในแผนภูมิ: 

 
รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการวิเคราะหแปใจจัยของการติดตอสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 
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สรุปและอธปิรายผล 

กลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามออนไลนแในเรื่องใชบริการการทําศัลยกรรมความงามผานทางสื่อสังคมออนไลนแสวนใหญ  อายุจะอยูในชวง
ระหวาง 21-25 ปี มีสถานภาพโสด ซึ่งอาศัยอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวนใหญของพวกเขาทํางานเป็นพนักงานของบริษัท การศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีและมีรายไดตอเดือนระหวาง10,001 – 20,000 บาท ภาพรวมจากผลการศึกษา พบวา BCG Growth-Share Matrix ซ่ึงเป็นเครื่องมือใช
สําหรับวิเคราะหแดานการเงินและการลงทุนเกี่ยวกบัการตลาดเป็นเครื่องมือที่นาเช่ือถือดวยความเชื่อมั่น 95% อยางมีนัยสําคัญ ชวยใหสามารถวางแผนการ
ธุรกิจ วางกลยุทธแทางการตลาด และการสรางธุรกิจใหดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง ภาพรวมแสดงใหเห็นวาสวนใหญของศัลยกรรมจะอยูบริเวณจมู กซ่ึงอยูใน
บริเวณกลุม Starts ซ่ึงเป็นที่ตองการของตลาดในธุรกิจศัลยกรรม สวนการทําศัลยกรรมบริเวณดวงตาจะอยูในกลุม Cash Cows ซ่ึงเป็นกลุมที่มีอัตราการ
เติบโตแตนอย หากการทําศัลยกรรมบริเวณนี้มีรูปแบบที่สามารถจะพัฒนานวัตกรรมใหดีขึ้นและคุณภาพความปลอดภัยมากขึ้นวิธีการที่ดีขึ้น อาจจะเจ็บ
นอยลงแผลหายไวขึ้น ซ่ึงอาจมีแนวโนมไปยังกลุมดาวเพราะการทําศัลยกรรมบริเวณดวงตาก็จะเร่ิมมีความตองการมากขึ้น ศัลยกรรมบริเวณผมและค้ิว จะ
อยูในกลุม Question Marks จึงจําเป็นตองใชเงินลงทุนมากในการเพิ่มสวนครองตลาดใหสูงขึ้นแนวโนมจึงจะไปถึงยังกลุม Stars ได ถามีการใชกลยุทธแที่ดี
อยางตอเนื่อง แตถามีปใญหาที่ไมสามารถแกไขได ก็อาจไปอยูในกลุม Dogs ไดเชนกัน  ตั้งแตศัลยกรรมบริเวณรูปหนา ศัลยกรรมบริเวณคาง และศัลยกรรม
บริเวณริมฝีปากจะถูกแบงออกไมใชการทําศัลยกรรมที่มีความตองการซ่ึงเผยใหเห็นวานี้จะอยูในกลุม Dogs ไมเป็นที่นิยมของตลาด 

จากผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาด (8Ps) มีผลสรุปดานบุคลากร (People) มาเป็นอันดับที่1 ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง
แพทยแที่ทําศัลยกรรมเสริมความงามตองเป็นแพทยแที่มีชื่อเสียงในวงการศัลยกรรมอีกทั้งยังมีรายชื่ออยูในแพทยแศัลยกรรมตกแตงแหงประเท ศไทยและ
รายชื่ออยูในแพทยแสภา (  ̅ = 4.50) และผลการศึกษาดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) มีผลสรุปดังนี้ ดานการตลาดทางตรงมาเป็นอันดับที่ 
1 ใหความสําคัญมากที่สุดในเร่ือง แจงสิทธิพิเศษตางๆผานชองทาง Social Marketing (  ̅ =4.46) 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ การวิเคราะหแขอมูลโดยการใชภาษา PHP และ Node.js มาใชในการทดสอบกับฐานขอมูลซ่ึงฐานขอมูลจะเป็นฐานขอมูล

แบบมีความสัมพันธแ โดยใชฐานขอมูล MySqlและฐานขอมูลที่ไมมีความสัมพันธแโดยใชฐานขอมูล MongoDBโดยการเรียกแบบสอบถามโดยใชคําสั่ ง 
INSERT SELECT UPDATE และDELETE ในการทดสอบจัดเก็บดวยเวลาเป็นวินาที เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหแปใจจัยหาความแตกตางระหวางระหวางภาษา
โปรแกรม ฐานขอมูล และคําสั่งที่ใชเพื่อวัดประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษา พบวาการภาษาโปรแกรมมีผลตอการใชงานกับฐานขอมูล และคําสั่งในดานของความเร็ว ผลปรากฏวาภาษา PHP กับฐานขอมูล 
MongoDBในคําสั่ง UPDATE ทํางานใชเวลานานที่สุดในการทดสอบในครั้งนี้ สวนในภาษาที่ใชกับคําสั่งอื่นไมมีความแตกตางกันมากในเรื่องของความเร็ว 
แสดงใหเห็นวา ภาษาโปรแกรม ฐานขอมูล และคําสั่งสงผลตอการใชงาน จําการวิจัยชวยใหเจาขององคแกรขนาดเล็ก โปรแกรมเมอรแ และผูสนใจ นําขอมูล
ที่ไดมาชวยในการตัดสินใจเพื่อลดการนําไปใชระยะยาวสงผลใหลดคาใชจายในการในดานตางๆ ทั้งซ้ืออุปกรณแที่มีราคาสูง ลดคาดูและมี ความถูกตอง
รวดเร็ว ทําเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ : MongoDb/ NoSQLRELATIONAL/ BIG DATA; BIG O/; PERFORMANCE NoSQL. 
 
Abstract 
 This research considered data analysis by using PHP language and Node.js language to test the database in terms of the 
rational by MySQL and the non-rational database by MongoDB. The questionnaire was called by commands: INSERT, SELECT, 
UPDATE and DELETE, and saved in the unit of second.Data were analyzed to determine the difference between the programming 
language, database and command in order to measure the performance. 

The results of this research showed that the programming language affected the database using and the speed 
command, PHP language and MongoDB, command: UPDATE took the longest time in this test. In the part of programming 
language working with the other commands, there was no much difference in speed, this showed that the programming language, 
the database and the commands had effect on usability. According to this research, small organization owners, programmers and 
other interested people could use this information in making decisions, in order to reduce the expense of equipment purchasing 
and maintenance in the long term. In addition, this programme could work quickly and correctly, making it beneficialand of 
higher performance. 
 
Keywords : MongoDb/ NoSQLRELATIONAL/ BIG DATA; BIG O/; PERFORMANCE NoSQL. 
 
บทน า 

ในปใจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวันเราอยางมากในการทํางานที่สามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว มีการใชขอมูลหลาย
ประเภททั้ง ขอความ ภาพ เสียง บนเครือขายอินเตอรแเน็ต ผานเครื่องคอมพิวเตอรแ มือถือ และแท็บเล็ต มีการใชงานเติบโตมากยิ่งขึ้น ซ่ึงทําใหการจัดเก็บ
ขอมูลผานเครือขายอินเตอรแเน็ตโดยนําฐานขอมูลแบบ RDBMS มาใชงาน และเนื่องจากฐานขอมูลที่ไมมีคาใชจายเป็นแบบ Open Source ไดรับความ
นิยมเป็นอยางมากทําใหเกิดการนําฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySql) มาใชเพราะมีประสิทธิภาพที่ทําไดอยางรวดเร็ว แตเนื่องจากความตองการใชมี
จํานวนมากทําใหฐานขอมูล RDBMS ไมเหมาะกับการที่ตองเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธแที่ซับซอนและมีจํานวนมาก  

ทําใหเกิดความจําเป็นที่จะตองนําฐานขอมูลโนเอสคิวแอล (NoSQL) มาใชเพื่อใหตอบสนองกับการจัดเก็บขอมูลเป็นจํานวนมาก ซ่ึงปใจจุบัน
ฐานขอมูลแบบโนเอสคิวแอลที่เป็นที่นิยมคือ มองโกดีบี (MongoDB) ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการทํางานที่รองรับการจัดเก็บขอมูลเป็นจํานวนมากอีกทั้งยัง
เป็นที่ไดรับความนิยมมาก และเนื่องจากที่ ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล มีขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ จึงเห็นวาการนําฐานขอมูลมองโกดีบีมาใช
จะเป็นวิธีหรือทางออกที่ดีแตเนื่องจากฐานขอมูลมองโกดีบีเป็นฐานขอมูลที่ใหมมีความตองการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศสูงมาก แตการนํามาใชก็
ยังไมแนชัดวาจะสามารถทํางานไดสมบูรณแแบบและเหมาะสม   

ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySql) และฐานขอมูลMongoDB มาทําการทดสอบ โดยการนํา Big-O Notation มา
เปรียบเทียบคําสั่ง SQL กับ NoSQL เพื่อใหรูปแบบของคําสั่งการเรียกแบบสอบถามตรงกัน โดยวิเคราะหแความแปรปรวนในการเรียกแบบสอบถามโดยใช
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เวลาในการเปรียบเทียบตนแบบโดยจํากัดสภาพแวดลอมในองคแการที่มีขนาดเล็กเพื่อชวยวิเคราะหแใหเห็นความแตกตางดานการใชภาษาโปรแกรม ดาน
การใชฐานขอมูลแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสรางเพื่อใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. ภาษาและฐานขอมูลมีโครงสรางและไมมีโครงสรางมีผลตอการใชงานกับจํานวนขอมูลที่ในองคแกรที่มีขนาดเล็ก 
2. เพื่อวัดประสิทธิภาพดานการเรียกแบบสอบถามและนําไปใชในการตัดสินใจเพื่อนําปรับเปลี่ยนฐานขอมูลแบบเดิมไปใชฐานขอมูลมองโกดีบี 

(MongoDB) 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ระบบที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลตางโดยมีความสัมพันธแกันระหวางขอมูล ในระบบฐานขอมูลหลายๆ 
แฟูมมีขอมูลอยางเป็นระบบและเปิดโอกาสใหผูใชสามารถเรียกใชงานหรือกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอ ฟตแแวรแ
เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system) จะ
ชวยใหการดําเนินการจัดการขอมูลงายและมีประสิทธิภาพ  

ฐานขอมูลมองโกดีบี (MongoDB) [5] ในปี 2007 สองนักพัฒนา Eliot Horowitz and Dwight Merriman ผูกอตั้ง 10gen ซ่ึงทั้งสองคนเคย
ทํางานที่ DoubleClick และ Dwight เป็น CTO และอีกคนคือ Eliot เป็นวิศวกรออกแบบระบบทําหนาที่และติดตามหลายรอยพันโฆษณาตอวินาทีและมี
ความสนิทสนมคุนเคยกัน และไดเจอเรื่องทาทายของการสรางปริมาณขอมูลที่มีมากรวมถึงการทําธุรกรรม ที่มีอยูในฐานขอมูล พวกเขาไดแน วคิดที่
อยากจะสรางสิ่งที่ดีกวาฐานขอมูลเชิงสัมพันธแในปใจจุบัน และพวกเขาก็ไดดําเนินการสรางฐานขอมูลที่ดีที่สุดโดยที่พวกเขาใหชื่อวา MongoDB โดยมี
ปรัชญาคือ การรักษาฟใงกแชั่นการทํางานมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได และพัฒนาใหมันใชงานงายเหมาะกับนักพัฒนาจนเป็นที่นิยมปใจจุบัน[8] 

มองโกดีบี (MongoDB) คือ เป็นฐานขอมูลประเภท NoSQL ที่เป็นโอเพนซอรแส (open-source) มีลักษณะเป็นฐานขอมูลชนิดเอกสาร มี
สมรรถนะสูง มีความพรอมใชงานสูง ปรับเปลี่ยนขนาดไดอัตโนมัติ และจํานวนเรคคอรแดเป็นเอกสารซ่ึงเป็นโครงสรางขอมูลที่ประกอบดวยขอ มูล 
Rubayeet Islam (2011) [3]ไดกลาววาฐานขอมูลเป็นเอกสารมองโกดีบี (MongoDB) มีลักษณะเหมือนวัตถุแบบเจสัน (JSON) คาของฟิลดแอาจรวมถึง
เอกสารอื่นๆ อารแเรยแและอารแเรยแ ของเอกสาร 

Steve Francia กลาววา มองโกดีบีถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการขอมูลจํานวนมากที่เรียกวา MapReduce เป็นวิธีการจัดการขอมูลที่มีขนาด
ใหญไดอยางรวดเร็ว 

ทฤษฏี  Denormalization คือ กระบวนการของการพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการอานของฐานขอมูลโดยการเพิ่มขอมูลที่ซํ้าซอนหรือ
โดยการจัดกลุมขอมูล.ในบางกรณี denormalization ชวยใหครอบคลุมถึงความไรประสิทธิภาพอยูในตัวซอฟตแแวรแฐานขอมูลเชิงสัมพันธแฐานขอมูลเชิง
สัมพันธแปกติการเรียกใชขอมูลการเขาถึงหนักกวาการจัดเก็บขอมูลทางกายภาพของขอมูลแมวาจะปรับดีสําหรับการที่มีประสิทธิภาพสูง   

การออกแบบที่ปกติมักจะเก็บชิ้นสวนที่แตกตางกัน แตที่เกี่ยวของของขอมูลในตารางตรรกะที่แยกตางหาก (เรียกความสัมพันธแ) ถา
ความสัมพันธแเหลานี้จะถูกเก็บไวเป็นไฟลแดิสกแแยกเสร็จสิ้นการสืบคนฐานขอมูลที่สามารถดึงขอมูลจากความสัมพันธแที่หลายคน (การดําเนินการเขารวม) ไดชา  

ทฤษฏี Big-O Notation คือ การวิเคราะหแอัลกอริธึม จะใชวิธีหาจํานวนครั้งของการทํางานของโปรแกรม โดยใชคาโดยประมาณเทานั้น จะมี
การนําสัญลักษณแวา O เรียกวา บิ๊กโอ (big O) ซ่ึงเป็นสัญลักษณแทางคณิตศาสตรแที่มาจากคําวา Order of Magnitudeในโปรแกรมมิ่ง Big O เราอาจจะ
เขาใจวา Big O คือการนับจํานวนลูป การหาจํานวนครั้งการทํางานเมื่อมี input n ตัว แตเราอาจจะไมไดเขาใจในนิยามจริงๆ มีประโยชนแในการใช
วิเคราะหแขั้นตอนวิธี เพื่อหาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี ดังตัวอยางนี้ 

O(n)=time loop*n 
O(จํานวนรอบ) = เวลาการรันในแตละรอบ * จํานวนรอบ 
ผลลัพธแ O=0.00030 
ซ่ึงเป็นการทดลองจากจํานวนรอบที่มีการทดสอบทําใหไดคาเฉลี่ยของการทดสอบขอมูลโดยใชทฤษฏี Big-O   

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  

สําหรับงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อหาคาความแตกตางในการเรียกแบบสอบถามฐานขอมูลแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง อีกทั้งการ
ดําเนินงานจะมุงเนนไปที่การทดสอบการเรียกแบบสอบถามขอมูล (Query) ระหวาง Mysql กับ MongoDB ในการประมวลผล คําสั่งโดย เพิ่มขอมูล การ
เรียกขอมูลดวยคําสั่ง   แกไขขอมูล ลบขอมูล เพื่อวัดประสิทธิภาพ และนําสถิติมาใชในการวิเคราะหแความแปรปรวน โดยมีปใจจัยที่ใชใน การวิเคราะหแ 
ภาษา ประเภทฐานขอมูล คําสั่ง เพื่อใหเห็นวามีความแตกตางกันอยางไรเพื่อที่จะนําไปประยุกตแและนําไปเป็นขอมูลประกอบการพิจารณาในการนําไปใช
งานจริง ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแดังกลาว จึงมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

3.1) ศึกษาปใญหาและจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษา 
3.2) จัดเตรียมอุปกรณแ Research Tool 
3.3) การวิเคราะหแสถาปใตยกรรม 
 3.4) การใช Big O จัดเก็บขอมูลเวลา 
 3.4) การทดสอบสมมติฐานโดยใช ANOVA   

 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 384 
 

ผลการวิจัย 
 ขอมูลผลการวิเคราะหแดานประเภทฐานขอมูลกับคําสั่ง 

    
# Language Database 

PHP Node.js 
MySQL MongoDB MySQL MongoDB 

1 PHP 
MySQL   /     
MongoDB /   / / 

2 Node.js 
MySQL   /   / 
MongoDB   /     

 
ภาพที่ 1 ตารางแสดงขอมูลผลการวิเคราะหแดานประเภทฐานขอมูลกับคําสั่ง 

 
 จากตาราง เป็นผลจากการวิเคราะหแดวย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 การเปรียบเทียบของภาษา PHP และ Node.js ดวยฐานขอมูล MySQL และ MongoDB จะเห็นไดวาในกรณีที่เปรียบเทียบระหวางการใชภาษา 
 กรณีที่ 1 ใชภาษาเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบ ภาษา PHP กับ ฐานขอมูล MySQL จะมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา PHP กับ 
ฐานขอมูล MongoDB 
 กรณีที่ 2 ใชภาษาเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบ ภาษา PHP กับ ฐานขอมูล MongoDB จะมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา PHP 
กับ ฐานขอมูล MySQL  ภาษา Node.js กับ MySQL และ ภาษา Node.js กับ ฐานขอมูล MongoDB 
 กรณีที่ 3 ใชภาษาเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบ ภาษา PHP กับ ฐานขอมูล MongoDB จะมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา 
Node.js กับ ฐานขอมูล MySQL 
 กรณีที่ 4 ใชภาษาเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบ ภาษา PHP กับ ฐานขอมูล MongoDB จะมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา 
Node.js กับ ฐานขอมูล MongoDB   
 กรณีที่ 5 ใชภาษาเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบ ภาษา Nodejs กับ ฐานขอมูล MySQL  จะมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา PHP 
กับ ฐานขอมูล MongoDB  และ ภาษา Node.js กับ ฐานขอมูล MongoDB   
 กรณีที่ 6 ใชภาษาเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบ ภาษา Nodejs กับ ฐานขอมูล MongoDB  จะมีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา 
PHP กับ ฐานขอมูล MongoDB   
 จากผลการวิเคราะหแ จะเห็นไดวา ภาษา PHP  นั้น เมื่อใชงานกับฐานขอมูล MySQL ซ่ึงเป็นฐานขอมูลแบบมีโครงสราง เมื่อนําไปใชกับ
ฐานขอมูล MongoDB จะมีความแตกตางกัน และเมื่อนําภาษา PHP ที่นําไปใชกับฐานขอมูลไมมีโครงสรางนั้นปรากฏวามีความแตกตางกับการใชงานทั้ง
ภาษา Node.js อีกดวย สรุปไดวาฐานขอมูลแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสรางมีการใชงานที่แตกตางกันทั้งภาษาและประเภทของฐานขอมูล 
 
ข๎อมูลผลการวิเคราะห๑ด๎านประเภทฐานข๎อมูลกับค าสั่ง  

 
  

ภาพที่ 2 ตารางขอมูลผลการวิเคราะหแดานประเภทฐานขอมูลกับคําสั่ง 
  
 จากตาราง เป็นผลจากการวิเคราะหแดวย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การเปรียบเทียบของ ดวยฐานขอมูล MySQL และ MongoDB และจาํนวนเรคคอรแด จะที่แตกตางกันเห็นไดวาในกรณีที่เปรียบเทียบ
ระหวางการคําสั่ง 
 กรณีที่ 1 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MySQL โดยใชคําสั่ง INSERT จะมีผลที่ไดแตกตางกันระหวางจาํนวน
ที่ 10,000 เรคคอรแด กับ 1,000,0000 เรคคอรแด 
 กรณีที่ 2 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MySQL โดยใชคําสั่ง SELECT จะมีผลที่ไดแตกตางกันตามจํานวน
เรคคอรแดเกือบทั้งยกเวนใชภาษา Node.js ที่ 1,000,000 เรคคอรแด 
 กรณีที่ 3 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MySQL โดยใชคําสั่ง UPDATE จะมีผลที่ไดแตกตางกันตามจํานวน
เรคคอรแดทั้งหมด 
 กรณีที่ 4 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MySQL โดยใชคําสั่ง DELETE จะมีผลที่ไดแตกตางกันตามจํานวน
เรคคอรแดทั้งหมด 
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 กรณีที่ 5 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MongoDB โดยใชคําสั่ง INSERT จะมีผลที่ไดแตกตางกันดวยภาษา 
PHP และ เมื่อใช Node.js ปรากฏวาจะแตกตางกันที ่1,000,000 เรคคอรแด 
 กรณีที่ 6 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MongoDB โดยใชคําสั่ง SELECT จะมีผลที่ไมแตกตางกันเฉพาะ
ภาษา Node.js ที่ 1,000,000 เรคคอรแด 
 กรณีที่ 7 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MongoDB โดยใชคําสั่ง UPDATE จะมีผลที่ไมแตกตางกันเฉพาะ
ภาษา PHP ที่ 10,000 เรคคอรแด 
 กรณีที่ 8 ใชคําสั่งเดียวกันในการรันผลเปรียบเทียบเมื่อใชฐานขอมูล MongoDB โดยใชคําสั่ง DELETE จะมีผลที่ไดแตกตางกันตามจาํนวน
เรคคอรแดทั้งหมด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงขอมูลภาษาฐานขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเวลาในดานของความเร็วในแตละฐานขอมูล 

 
 จากภาพ แสดงการใชเวลาเป็นวินาทีในการวัดประสิทธิภาพจึงเห็นวาฐานขอมูลที่ใชกับภาษา PHP กับ ฐานขอมูล MySQL จะใชเวลาไดเร็ว
ที่สุด ในทุกระดับของความของจํานวนเรคคอรแดตั้งแต 10,000-1,000,000 เรคคอรแด และรองลงมายังเป็นภาษา Node.js กับ ฐานขอมูล MongoDB จะ
ทํางานไดเร็วกวาภาษา  PHP กับ ฐานขอมูล MongoDB ที่ระดับจํานวนเรคคอรแดที่ 100,000-1,000,000 เรคคอรแด  

 
ภาพที่ 4 ขอมูลเปรียบเทียบกบัภาษาที่ใช คําสั่งและจํานวนขอมูล โดยวัดจากเวลา(วินาที) 

 จากภาพเมื่อนาํขอมูลมาวัดประสิทธิภาพแบบเสนตรงโดยเปรียบเทียบกับภาษาที่ใช คําสั่งและจํานวนขอมูล โดยวัดจากเวลา(วินาที) แลวนั้น
ผลสรุปออกมาไดดังนี้ 

ข๎อด ีเมื่อใช๎ภาษา PHP 
 1.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง INSERT 
 2.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง INSERT 
 3.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง SELECT 

4.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง SELECT 
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 5.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง UPDATE 
6.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง DELETE 
7.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง DELETE 
ข๎อด๎อย เมื่อใช๎ภาษา PHP 

 - จะทํางานชาและใชเวลานานในการประมวลผลดวยเวลา(วินาที)กับฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง UPDATE 

 
ข๎อด ีเมื่อใช๎ภาษา Node.js 

 1.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง INSERT ระหวาง 10,000-500,000 เรคคอรแด 
2.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง SELECT 

 3.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง SELECT  
 4.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง UPDATE  
 5.จะทํางานไดมีประสิทธิภาพกบัฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง UPDATE 
 
ข๎อด๎อย เมื่อใช๎ภาษา Node.js 
 1.จะทํางานชาและใชเวลานานในการประมวลผลดวยเวลา(วินาที)กับฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง INSERT ที่ 1,000,000 เรคคอรแด เพียง
เล็กนอย 

2.จะทํางานชาและใชเวลานานในการประมวลผลดวยเวลา(วินาที)กับฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง INSERT ที่ 1,000,000 เรคคอรแด เพียง
เล็กนอย 

3.จะทํางานชาและใชเวลานานในการประมวลผลดวยเวลา(วินาที)กับฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง INSERT ที่ 100,000-1,000,000 เรคค
อรแด  

จึงสรุปไดวา ภาษา PHP กับ Node.js มีความแตกตางและมีผลกับการใชฐานขอมูลดวยคําสั่งตางจากการทดสอบในระบบที่มีขนาดเล็กที่ทําใน
เครือขายนั้น ผลปรากฏวาภาษา PHP ทําไดงานดีกวา ภาษา Node.js ในทุกคําสั่งยกเวนคําเมื่อใช ฐานขอมูลที่เป็น MongoDB ดวยคําสั่ง UPDATE  จะ
เห็นไดวามีการทํางานที่ชาตามจาํนวนเรคคอรแดที่ใชทดสอบ สวน Node.js นั้นจะทํางานไดชากวานิดหนอยเมื่อใชกับ ฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง 
INSERT และ ฐานขอมูล MongoDB ดวยคําสั่ง INSERT ซ่ึงจากการทดสอบจะเป็นการทดสอบในในสภาพแวดลอมขนาดเล็กเพื่อนําไปใชในองคแกรที่มี
ขนาดไมใหญมากนัก 
 
สรุปและอธปิรายผล 

การวิเคราะหแความแปรปรวนโดยวิเคราะหแกับองคแกรที่มีขนาดเล็กโดยนําปใจจัยมาจําแนกดังนี้ 1.วิเคราะหแภาษา 2.วิเคราะหแดานฐานขอมูล 3.
วิเคราะหแดานคําสั่ง จะเห็นไดวา ทําใหไดขอสรุปวาฐานขอมูลแบบมีโครงสรางมีโครงสรางและไมมีโครงสรางนั้นมีความสําคัญมากในการทดสอบในครั้งนี้ 
การทํางานการวิเคราะหแความแปรปรวนจากการเก็บขอมูลเพื่อประมวลผลการทํางานที่แตกตางกันมากโดยการเรียกขอมูลมาแสดงผลจะเห็นไดวา ภาษา 
PHP กับ Node.js มีความแตกตางและมีผลกับการใชฐานขอมูลดวยคําสั่งตางจากการทดสอบในระบบที่มีขนาดเล็กที่ทําในเครือขายนั้น ผลปรากฏวาภาษา 
PHP ทําไดงานดีกวา ภาษา Node.js ในทุกคําสั่งยกเวนคําเมื่อใช ฐานขอมูลที่เป็น MongoDB ดวยคําสั่ง UPDATE  จะเห็นไดวามีการทํางานที่ชาตาม
จํานวนเรคคอรแดที่ใชทดสอบ สวน Node.js นั้นจะทํางานไดชากวานิดหนอยเมื่อใชกับ ฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง INSERT และ ฐานขอมูล MongoDB 
ดวยคําสั่ง INSERT เกี่ยวเนื่องกันหมดทําใหเห็นไดวาการใชงานนั้นตองดูในเรื่องของความเหมาะสมในการใชงานและดูองคแกรการใชงานใหเหมาะสมเพื่อให
เกิดความคุมคา คุมทุน จึงสรุปไดวาการทํางานหรือการใชงาน ทั้งภาษาจะมีความแตกตางกัน และฐานขอมูลก็มีความแตกตางกันนั้นทําใหเราเพื่อใหเรา
นําไปตอยอดและเป็นแนวทางในการเลือกใชภาษาและฐานขอมูลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางในการพัฒนาควรนําภาษาคอมพิวเตอรแที่มีความหลากหลายมาเปรียบเทียบใหมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชนแในการตัดสินใจนําไปใชงานจริง
เพื่อลดตนทุนดานอุปกรณแ ดานการติดสนิใจ ดานเวลาในการนําไปใชงานและสิ่งที่ตองจัดทําการทดลองเพิ่มคือควรทดสอบกับรูปแบบองคแกรที่มีขนาดใหญ
และจัดลําดับผลการประมวลผลของฐานขอมูลใหมีความชัดเจนในการวัดประสทิธิภาพ  และควรกาํหนดจาํนวนขอมูลที่มีปริมาณมากขึ้นโดยใชขอมูล 
5,000,000 Record ขึ้นไปเพื่อใหเห็นความแตกตางเมื่อใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแทุกทานในภาควิชากลุมสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกทานที่ ประสิทธิ์ประสาทความรู และใหคําแนะนําในดานวิชาการและการทําวิจัยในครั้งนี้ 
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แอพพลิเคชันโภชนาการอาหาร 
The Application of Nutrition 

 
รํุง  หมูล๎อม1 และดนัย  กฤตยาเกียรณ2 

Rung Mulom and Danai Krityakern 
 
บทคัดยํอ 

โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคแเพื่อเผยแพรองคแความรูทางดานโภชนาการอาหารของวัตถุดิบแตละชนิดที่นําไปประกอบอาหาร เชน สารอาหาร            
ที่ไดจากเนื้อสัตวแ ผักผลไม ขนมคบเค้ียว เครื่องดื่ม หรืออาหารสําเร็จรูปที่บริโภคกันในชีวิตประจําวัน รวมถึงอาหารตามสั่ง ยังรวมไปถึงผูที่จะควบคุม
น้ําหนัก แลวมีการคํานวณพลังงานที่ไดรับในแตละวัน รวมถึงขนมคบเค้ียวที่สามารถหาซ้ือไดตามแหลงทั่วไป น้ําดื่มที่มีขายตามทองตลาด  แอพพลิเคชั้น
บนสมารแทโฟนชิ้นนี้สรางโดยโปรแกรม xcode รุน 6.1  มีระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส เพื่อความสะดวกสบายในการสืบคนขอมูลโภชนาการอาหารและ
พลังงาน ที่ไดรับในอาหารแตละประเภทเนื่องจากขอมูลโภชนาการถูกรวบรวม ไวบนสมารแทโฟน บนระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส ที่สามารถนําไปใชไ ด
ตลอดเวลา   

 
ค าส าคัญ: โภชนาการอาหาร บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

 
Abstract 

This research piece aims to disseminate knowledge of nutrition, the diet of each type of material to be cooked, such as 
nutrients from meat, vegetables, fruit, snacks, beverages and foods that we consume in the market. As well as a la carte Also to 
those who will lose weight. And calculate the energy received on a daily basis. Including snacks that can be purchased in the 
common source. Drinking water that is commercially available. An application on the Smartphone operating system OS part is the 
search for comfort, nutrition, diet and energy. Received in each of the nutrition information is gathered. On the smart phone 
operating system OS that can be used at all times.  

 
Keyword: Nutrition on iOS Operating System  
 
บทน า 

เนื่องจากในปใจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ เราอยางมากทําใหอุปกรณแใกลตัวอยาง มือถือ และแทบเล็ต มีขีด
ความสามารถสูงขึ้นและตอบสนอง ตอผูใชงานไดมากขึ้นระบบ ปฏิบัติการของมือถือ และแทบเล็ตที่ไดรับความนิยมอยางมาก สามารถแบงออกไ ดเป็น 
สองระบบปฏิบัติการคือ แอนดรอยดแและไอโอเอส ตางมีความสามารถที่ใกลเคียงกัน แตจากความนิยมและระบบปฏิบัติการไอโอเอส มีเสถียรภาพสูงจึงทํา
ใหเป็นที่ไดรับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว 
 จากปใญหาทางดานสุขภาพของผูคนในปใจจุบันที่มีแนวโนมปุวยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคอวน ซ่ึงโรคตางๆเหลานี้ สวนหนึ่งเกิด
มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและความรูไมเทาทันของผูบริโภค ซ่ึงสงผลเสียตอสุขภาพและจิตใจ อีกทั้งยังกระทบกับระบบเศรษฐกิจ ที่ ภาครัฐตอง
แบกรับคารักษาพยาบาล ของผูปุวยเหลานี้ 
 ดังนั้นดวยเหตุผลขางตนผูจัดทําจึงไดเล็งเห็นถึงปใญหาที่เกิดจากความรูไมเทาทันของผูบริโภค จึงไดจัดทําแอพพลิเคชั่นโภชนาการอาหารบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพื่อบงบอกถึงรายละเอียดของสารอาหารทุกประเภท และสามารถคํานวณพลังงานที่ตองไดรับในแตละวัน ทําใหผูปุวย หรือผูที่
กําลังลดน้ําหนัก และผูที่สนใจทราบถึงโภชนาการอาหารอยางละเอียด ทําใหสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนแและถูกตองตามโภชนาการ ทั้งยัง
เสริมสรางความรูแกบุคคลทั่วไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการท าวิจยั 
       วัตถุประสงคแของการทําการวิจยัเพื่อสรางแอพพลิเคชั่นโภชนาการอาหารบนระบบปฏบิัติการไอโอเอส เพื่อคํานวณพลังงานที่ตองไดรับในแตละวัน 
ทําใหทราบถึงสารอาหารที่ไดรับในแตละเมนูและวัตถุดิบที่ใชนํามาประกอบอาหาร 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 การพัฒนาซอฟตแแวรแขึ้นมาจําเป็นตองมีการศึกษาแนวคิดหลายๆ สวนที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการทําโครงการวิจัยใหสําเร็จ โ ดยหากไมได
ทําการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําโครงการวิจัยแลว การทํางานในสวนตางๆ อาจจะไมสมบูรณแ ไมตรงตามที่ไดคาดหวังไว   ในการ
พัฒนาแอพพลิเคชันโภชนาการอาหารไทย บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลายๆ สวนที่เกี่ยวของ ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น มีดังนี้ 
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 1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร  
 2) ความรูเกี่ยวกับระบบปฏบิัติการไอโอเอส 
 3) การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏบิัติการ iOS ดวยโปรแกรม Xcode 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
     1) การเตรียมอุปกรณแการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 - เตรียมขอมูลทางดานโภชนาการอาหาร 
 - เตรียมอุปกรณแในการสรางซอฟตแแวรแ เชน เครื่องคอมพิวเตอรแ, โปรแกรมในการเขียน   
             โปรแกรมภาษา object-c , โปรแกรมสําหรับตาํแตงแอปพลิเคชัน เป็นตน 
     2)วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 - ศึกษาคนควารายละเอียดขอมูลตางๆ สําหรับนํามาวิจยั 

 - จัดเตรียมแนวทางและวางแผนในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหมีความเป็นระบบ 
 - ออกแบบระบบงานโดยใหเป็นไปตามความตองการของผูใชงานเพื่อนําไปใชในงานวิจัย 
 - ศึกษาระบบการทํางานตางๆของระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพื่อนําไปใชในงานวิจัย 
 - ศึกษาระบบการทํางานของรูปแบบการใช xcode เพื่อนําไปใชในการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
 - ลงมือปฏิบัติการและทดสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นกับอุปกรณแที่เตรียมไววามีการทํางานที่ไดประสิทธิภาพการใชงานจริงไดดีแคไหน ถาระบบ

ยังไมสามารถตอบสนองความตองการไดดีพอ จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหระบบสามารถใชงานไดจริง อยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของ ผูใชงาน 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและทดลองตามทฤษฏีที่ไดศึกษา มีผลที่หนาพอใจคือสามารถเขียนแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการโอเอส เพื่อที่จะเผยแพร
ความรูทางดานโภชนาการอาหาร และการคํานวณพลังงานที่ไดรับในแตละวัน สามารถแบงออกเป็น 3 สวน คือ  

1) การออกแบบแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
2) การคํานวณพลังงานที่ไดรับในแตละวัน  
3) การเผยแพรขอมูลทางดานโภชนาการ  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 ผลการทดลองไดออกมาตามขอบเขตที่กําหนดไว สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันโภชนาการอาหารไดทันเวลาที่กําหนด เป็นการเอานําความรูที่
เคยไดเรียนมา นําความรูจากการศึกษานั้นมาพัฒนางานหนึ่งขึ้นมาใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงไดนําไปประยุกตแใช ทั้งวิธีในการกําหนดปใญหา วิเคราะหแ
ออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาไดเป็นระบบงานจริง ออกมาเป็นการพัฒนา แอพพลิเคชันโภชนาการอาหาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการจัดทําวิจัยเร่ืองนี้เสร็จสมบูรณแไดดวยดี ขอขอบพระคุณทุนวิจัยของทางมหาวิทยาลัย  ผูมีสวนรวมในการทํางานซ่ึงทําใหโครงการวิจัยนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และสิ่งสําคัญขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่คอยใหกําลังใจและคอย
เสนอแนะและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และเหนือสิ่งอื่นใดนั้นทางผูจัดทําโครงการขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ไดใหการสนับสนุนและชวย
สงเสริมใหผูวิจัยไดรับโอกาสในการศึกษาที่ดีเสมอมา  ทําใหสามารถจัดทําโครงการพัฒนาซอฟตแแวรแโภชนาการอาหาร บนสมารแทโฟน ระบบปฎิบัติการ iOS 
ขึ้นมาได  ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวาโครงการวิจัยนี้  จะสามารถอํานวยความสะดวกและเป็นประโยชนแกับเยาวชนรุนหลังและผูที่สนใจไดเป็นอยางดี 
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แอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟูาภายในอาคาร 
The Application of Electric Control System in Buildings 

 
รํุง  หมูล๎อม1 และอติคุณ  เถ่ือนเครือวัลย๑2 

Rung Mulom and Atikun TuienKearwan 
 
บทคัดยํอ 

โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรางแอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟูาภายในอาคาร  โดยใชระบบปฏิบัติการ แอนดรอยดแ รวมกับไมโครคอนโทรลเลอรแ 
ซ่ึงมีหลักการทํางานคือ แอนดรอยดแจะสงคําสั่งควบคุมไปยังไมโครคอนโทรลเลอรแ Wi-Fi Module และไมโครคอนโทรลเลอรแจะไปควบคุมการเปิด – ปิด 
อุปกรณแไฟฟูาที่เราตองการ การทําโครงการนี้ มีสองสวนหลักไดแก สวนแรกคือการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยดแบน smart phone และ
สวนที่สองเป็นการศึกษาและใชงาน   Wi-Fi Module เพื่อเป็นตัวกลางในการรับสงขอมูลระหวาง smart phone และตัวชุดควบคุมอุปกรณแไฟฟูา   

 
ค าส าคัญ : ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  ไมโครคอนโทรลเลอรแ  Smart phone  Wi-Fi Module   

 
Abstract 

This project is intended to create the application of electric control System in buildings using an Android operating 
system with a microcontroller. The principle is Android send commands to the microcontroller via Wi-Fi Module. The 
microcontroller is used to turn on-off electrical appliances. In this project, there are two main parts: The first part is learning and 
development of the application on an Android Smart Phone. The last past is learning and use Wi-Fi module as a device to 
transmit data between a smart phone and the appliance controller. 
 
Keywords: Android operating system, microcontroller, Smart phone, Wi-Fi Module   
 
บทน า 

เนื่องจากในปใจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาเป็นสวนสําคัญของการใชชีวิตประจําวันของทุกคนซ่ึงอุปกรณแพกพาในยุคปใจจุบัน เชน โทรศัพทแมือถือ 
แท็บเล็ต มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ เป็นระบบปฏิบัติการแหงอนาคต การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแ จะนําไปสูชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นของผูใชงาน และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนได เทคโนโลยี Smart Phone มีการพัฒนาไปอยางมากและมี
สวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยแมากขึ้น ซ่ึงใน Smart Phone มีระบบปฏิบัติการหนึ่งในนั้น คือระบบปฏิบัติการ Android โดยเป็น
ระบบปฏิบัติการแบบ Open Source คือกลุม Software ที่เปิดเผย Source Code ของโปรแกรม ทําใหสามารถดัดแปลง Source ไดหมด จึงเป็นการให
สิทธิที่เสรีแกผูนําไปใช เพื่อพัฒนา Software ทําใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงทําใหประหยัดคาใชจายไดเพราะไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ตัว 
Hardware ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ก็มีใหเลือกหลายยี่หอ จึงทําใหมีทางเลือกมากขึ้นดวย 

 จากปใญหาความไมสะดวกในการเปิดปิดไฟภายในอาคารที่มีพื้นที่กวางหลายชั้นหลายหอง เราจึงศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะชวยให
สามารถเปิดปิดระบบไฟฟูาไดโดยไมตองเดินขึ้นลงอาคารที่มีหลายชั้น และอาจจะใชกับการเปิดปิดประตูระบบไฟฟูา หรือเครื่องใชไฟฟูาตา งๆไดดวย
เชนกัน เราจึงไดศึกษาคนหาอุปกรณแที่สามารถจะตอบสนองตอปใญหานี้ และอุปกรณแที่หาไดเพื่อใชงานตามการออกแบบ คือ   H-Board Fly port Wi-Fi 
ซ่ึงมีความสามารถเป็นตัวควบคุมระบบไฟฟูาภายในได แตเราก็จําเป็นที่จะตองพัฒนาระบบแอปพลิเคชันออกมาเพื่อมารองรับการสั่งการไปยังเครื่อง H-
Board Fly port   Wi-Fi ตามที่เราตองการ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนมาแลวนั้น ผูจัดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและมีแนวคิดที่จะทําวิจัยเร่ือง “แอปพลิเคชันควบคุมระบบไฟฟูาภายใน
อาคาร” ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดทําการเพิ่มการอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน ทั้งลดปใญหาการเปิดไฟฟูาและเครื่องใชไฟฟูาทิ้งไวไดดวย และยังเป็นการนํา
เทคโนโลยีใหมๆมาใชประโยชนแตอผูใชบริการหรือหนวยงาน ชุมชน ไดตามความตองการ 
 
วัตถุประสงค๑ของการท าวิจยั 

วัตถุประสงคแของการทําการวจิัยเพื่อควบคุมระบบไฟฟูาในอาคารสามารถอาํนวยความสะดวกใหแกผูใชงานในการที่จะทําการเปิดปิดไฟฟูาหรือ
อุปกรณแไฟฟูาตางๆไดตามความตองการและรวดเร็ว 
อีกทั้งตอบสนองตอคําสั่งของผูใชงานบนแอพพลิเคชั่นไดถูกตองแมนยาํ เป็นการชวยลดตนทุนในการใชไฟฟูาไดจากสาเหตุการไมปิดไฟฟูา 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยแ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Email : rung_c@hotmail.com Tel : 0818872848 
2 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ Email : Atikun.it@hotmail.com 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
การพัฒนาแอพพลิเคชันตางๆ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ สําหรับอุปกรณแพกพา เชน โทรศัพทแมือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอรแ เน็ตบุ฿ค เป็น

ตน กําลังเป็นที่นิยมกันอยางแพรหลายในกลุมของนักพัฒนารวมถึงผูที่สนใจ เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอรแส  (Open Source) สามารถ
นําไปพัฒนาไดงาย ไมตองเสียคาใชจายในการพัฒนา และยังใชภาษาจาวา  (Java)  ในการพัฒนาอีกดวย ซ่ึงเป็นภาษาที่เขาใจงาย มีความปลอดภัยสูง มี
ไลบรารี  (Library)  มากมายใหใช  การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จําเป็นตองมีโปรแกรมเสริมที่ชวยในการพัฒนาไดแก  
โปรแกรม  JDK (Java Development Kit), โปรแกรม  Android SDK (Android Software Development Kit) ,โปรแกรม  ADT  (Android 
Developer Tools)  และโปรแกรม  Eclipse 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1) การเตรียมอุปกรณแการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 - เตรียมอุปกรณแในสวนของฮารแดแวรแ 
 - เตรียมอุปกรณแสําหรับสรางโมเดลบานจําลองระบบไฟฟาู 
 - เตรียมอุปกรณแในการสรางซอฟตแแวรแ เชน เครื่องคอมพิวเตอรแ, โปรแกรมในการเขียน  โปรแกรมภาษา Java, โปรแกรมสําหรับตกแตงแอป
พลิเคชัน เป็นตน 

2) วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 - ศึกษาคนควารายละเอียดขอมูลตางๆสําหรับนํามาวิจยั 

 - จัดเตรียมแนวทางและวางแผนในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหมีความเป็นระบบ 
 - ออกแบบระบบงานโดยใหเป็นไปตามความตองการของผูใชงานเพื่อนําไปใชในงานวิจัย 
 - ศึกษาระบบการทํางานตางๆของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ เพื่อนําไปใชในงานวิจัย 
 - ศึกษาระบบการทํางานของอุปกรณแ H-Board สําหรับควบคุมระบบไฟฟูา 
 - ลงมือปฏิบัติการและทดสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นกับอุปกรณแที่เตรียมไววามีการทํางานที่ไดประสิทธิภาพการใชงานจริงไดดีแคไหน ถาระบบ

ยังไมสามารถตอบสนองความตองการไดดีพอ จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหระบบสามารถใชงานไดจริง อยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของ ผูใชงาน 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและทดลองตามทฤษฏีที่ไดศึกษา มีผลที่หนาพอใจคือสามารถเขียนแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแเพื่อควบคุมการ
เปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาได จึงไดทําวงจรควบคุมอุปกรณแตางๆและโปรแกรม ที่ตองใชในโครงการนี้  ซ่ึงการออกแบบของโครงการนี้ จะแบงออกเป็น 4 สวนคือ  

1) การออกแบบแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  
2) การทํางานของระบบในการเชื่อมตอ Internet Server  
3) การทํางานของชุดควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูา  
4) การทํางานของวงจรเปิดปิดไฟรวมกับ Wi-Fi Module 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 ผลการทดลองไดออกมาตามขอบเขตที่กําหนดไว สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระบบไฟฟูาภายในอาคารไดทันเวลาที่กําหนด เป็นการ
เอานําความรูที่เคยไดเรียนมา นําความรูจากการศึกษานั้นมาพัฒนางานหนึ่งขึ้นมาใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงไดนําไปประยุกตแใช ทั้งวิธีใ นการกําหนดปใญหา 
วิเคราะหแออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาไดเป็นระบบงานจริง ออกมาเป็นการพัฒนา แอปพลิเคชันควบคุมระบบไฟฟูา ผานโทรศัพทแมือถือระบบปฏิบัติการ 
Android 
 
กิตติกรรมประกาศ 
            ในการจัดทําวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณแไดดวยดี ขอขอบพระคุณทุนวิจัยของทางมหาวิทยาลัย  ผูมีสวนรวมในการทํางานซ่ึงทําใหโครงการวิจัยนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และสิ่งสําคัญขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่คอยใหกําลังใจและคอย
เสนอแนะและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และเหนือสิ่งอื่นใดนั้นทางผูจัดทําโครงการขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ไดใหการสนับสนุนและ
ชวยสงเสริมใหผูวิจัยไดรับโอกาสในการศึกษาที่ดีเสมอมา  ทําใหสามารถจัดทําโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟูาภายในอาคาร  ขึ้นมาได  
ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวาโครงการวิจัยนี้  จะสามารถอํานวยความสะดวกและเป็นประโยชนแกับเยาวชนรุนหลังและผูที่สนใจไดเป็นอยางดี 
 
เอกสารอ๎างอิง 
การใชงานอุปกรณแควบคุมไฟฟูา (H-Board) เขาถึงไดจาก: http://www.elec-creations.com/images/file/H-Board_Manual_TH.pdf  

(วันที่คนขอมูล: 25 มิถุนายน 2557). 
การใชงาน Flyport Wi-Fi & Ethemet เขาถึงไดจาก:http://www.elec-creations.com/images/file/Flyport_WiFi_Eth_Manual.pdf 

(วันที่คนขอมูล: 25 มิถุนายน 2557)  
มาสเตอรแ อึ่ง.  (ม.ป.ป.).  ทกุๆเร่ือง ที่เกี่ยวกับ android โดย มาสเตอรแ อึ่ง.  เขาถึงไดจาก: http://androidthai.in.th/home.html  

(วันที่คนขอมูล: 1 กรกฎาคม 2557). 

http://www.elec-creations.com/images/file/H-Board_Manual_TH.pdf
http://www.elec-creations.com/images/file/Flyport_WiFi_Eth_Manual.pdf
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การเขียนโปรแกรมสําหรับ Android.  เขาถึงไดจาก:http://programming-android-phone.blogspot.com   (วันที่คนขอมูล: 3 กรกฎาคม 
 2557). 
กอบเกียรติ สระอุบล.  พัฒนา App Android. พิมพแครั้งที่ 1.ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอรแ GPA 4.00 จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
 พระนครเหนือ. 
 
ตัวอยํางภาพประกอบ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปที่ 1 แสดงการเริ่มตนการทํางานของแอพพลิเคชัน            รูปที ่2 ปูอน IP Address เพื่อการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปที ่3 แสดงควบคุมบนสมารแทโฟน                                   รูปที ่4 แสดงผลการแสดงการควบคุมแบบจําลอง 

 
 
 
 

file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/การเขียนโปรแกรมสำหรับ%20Android.%20%20เข้าถึงได้จาก:http:/programming-android-phone.blogspot.com%20%20%20(วันที่ค้นข้อมูล:%203%20กรกฎาคม%202557)
file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/การเขียนโปรแกรมสำหรับ%20Android.%20%20เข้าถึงได้จาก:http:/programming-android-phone.blogspot.com%20%20%20(วันที่ค้นข้อมูล:%203%20กรกฎาคม%202557)
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ข๎าวฟุางมียีนความหอมเพียงยีนเดียวใชํหรือไมํ ? 
Is there only one fragrance gene in sorghum? 

 
ไตรภพ มอญขันธ๑1 และ ประกิจ สมทํา2 

Thraipob Monkhan and Prakit Somta 

 
บทคัดยํอ 
 กลิ่นหอมใบเตยในพืชไรหลายชนิดเป็นลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยเพิ่มมูลคาของผลผลิตใหสูงขึ้น กลิ่นหอมใบเตยเกิดจากการสะสมของสาร 
2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในขาวฟุาง การกลายพันธุแในยีน SbBADH2 (อัลลีล Sbbadh2-1) ทําใหเกิดความหอม การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ตรวจสอบวายีน SbBADH2 มีความสัมพันธแกับความหอมในขาวฟุางพันธุแ Ambemohor หรือไมมี การวิเคราะหแสาร 2AP พบวา Ambemohor ไมมีสาร
ชนิดนี้ การตรวจสอบอัลลีล Sbbadh2-1 โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ SbBADH2-EX12-15 ซ่ึงจําเพาะตออัลลีล Sbbadh2-1 พบวา พันธุแ Ambemohor 
ไมมีอัลลีล Sbbadh2-1 แตมีอัลลีลเหมือนกับพันธุแ KU630 ซ่ึงไมมีกลิ่นหอม การศึกษาการถายทอดลักษณะความหอมในประชากร F2 จากคูผสม 
Ambemohor x KU630  ดวยวิธีการดมกลิ่น พบวา ความหอมกระจายตัวในอัตราสวน 3 (หอม) : 1 (ไมหอม) แสดงวาความหอมถูกควบคุมดวยยีนเดน 1 
ตําแหนง และการวิเคราะหแการกระจายตัวระหวางความหอมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอที่วางตัวอยูใกลกับยีน SbBADH2 พบวา ไมเกี่ยวของกับความหอม ผล
การทดลองแสดงใหเห็นวาความหอมในขาวฟุางพันธุแ Ambemohor ถูกควบคุมดวยยีนความหอมใหม 
 
ค าส าคัญ : 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน, พันธุกรรม, เครื่องหมายดีเอ็นเอ, ความหอม, ขาวฟุาง 
 
ABSTRACT 
 Pandan-like fragrance is an important value-added trait in several crops. The fragrance is due to the presence of the 
volatile chemical 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) which is caused by mutation in the BADH2 gene. In fragrant sorghum variety KEP-477, 
the fragrance is controlled by a single recessive gene and is due to 1,444 bp mutation in SbBADH2 (allele Sbbadh2-1). The 
objective of this study was to investigate association between SbBADH2 gene and fragrance in sorghum variety “Ambemohor” 
and to determine mode of inheritance of the fragrance. 2AP ana-lysis revealed that Ambemohor had no 2AP. An F2 population 
developed from the cross between Ambemohor (fragrant) x KU630 (non-fragrant) segregated into a ratio of 3 fragrant : 1 non-
fragrant, suggesting that the fragrance in  Ambemohor is controlled by a single dominant gene. Functional marker analysis for 
allele Sbbadh2-1 in Ambemohor, KU630 and KEP-477 revealed that Ambemohor and KU630 share the same alleles. Association 
analysis using simple sequence repeat markers tightly linked with the SbBADH2 gene revealed no association between SbBADH2 
and the fragrance. These results showed that the fragrance in Ambemohor is controlled by new fragrant gene. 
 
Keywords : 2-acetyl-1-pyrroline, genetic, DNA marker, fragrance, sorghum 
 
บทน า 

ขาวฟุาง(Sorghum bicolor (L.) Moench) เป็นธัญพืชที่สําคัญของโลกเป็นอาหารหลักของประชากรกวา 500 ลานคนในกวา 30 ประเทศทั่ว
โลกโดยเฉพาะในเขตภูมิอากาศกึ่งแหงแลงของเอเชียตอนใต และ แอฟริกาตอนใต (Sub-Saharan Africa) สามารถปรับตัวใหอยูรอดในสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรง (climate change) เชน แหงแลง และ อุณหภูมิสูงไดดี (CGIAR, 2014) ขาวฟุางถูกนํามาใชประโยชนแ
อยางหลากหลาย คือ เมล็ดใชเป็นอาหารมนุษยแ และ อาหารสัตวแ ลําตนใชเป็นอาหารสัตวแ โดยตัดใหสัตวแกินตนสด หรือทําเป็นหญาหมัก น้ํา ค้ันจากลําตน 
ใชทําน้ําเช่ือม น้ําตาล หรือหมักเป็นแอลกอฮอลแ เหลา หรือน้ําสมสายชู สวนเศษเหลือจากการหีบเอา น้ําหวานแลว ใช เป็นอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงสัตวแ 
ทําเช้ือเพลิง หรือทําเป็นแผนฉนวนกันความรอน (Pothisoong, 2010) 

ความหอมเป็นลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร เนื่องจากสินคาเกษตรที่มีกลิ่นหอม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลิ่นหอมใบเตย 
เชนใน ขาว และ ถั่วเหลืองฝใกสด เป็นที่นิยมของผูบริโภค ซ่ึงขาวฟุางพันธุแ Ambemohor ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุแขาวฟุางหอม ที่พบในรัฐมหาราษฏระ 
ประเทศอินเดีย โดยกลิ่นหอมนี้จะเหมือนกันกับกลิ่นหอมของขาวสายพันธุแ Ambemohor (Rao and Murty, 1981) ในปใจจุบันพบลักษณะกลิ่นหอม
ใบเตยในพืชปลูกหลายชนิด ไดแก ขาว ถั่วเหลือง มะพราว แตงกวา เผือก และ ขาวฟุาง กลิ่นหอมใบเตยในพืชเหลานี้เกิดจากการสะสมของสาร 2-acetyl-
1-pyrroline (2AP) (Buttery et al., 1983; Wong et al., 1998; Fushimi and Masuda, 2001; Pramnoi et al., 2013; Yundaeng et al., 2013; 
Krisanapook et al., 2016) 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
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เพื่อตรวจสอบวาความหอมในขาวฟุางพันธุแ Ambemohor เกิดจากสะสมของสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ซ่ึงถูกควบคุมดวยอัลลีล Sbbadh 
2-1 ของยีน SbBADH2 หรือไม ผลสรุปที่ไดจะเป็นความรูพื้นฐานสําหรับการศึกษายีนความหอมในพืชอื่นๆ และการปรับปรุงพันธุแขาวฟุางในอนาคต 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ลักษณะกลิ่นหอมใบเตยในพืชถูกควบคุมดวยยีนดอย 1 ตําแหนง (Sood and Siddiq, 1978; Pramnoi et al., 2013; Yundaeng et al., 
2013) การศึกษาทางดานอณูพันธุศาสตรแใน ขาว ถั่วเหลือง แตงกวา ขาวฟุาง และมะพราว  พบวา มิวเตชั่นของยีน Betaine Aldehyde 
Dehydrogenase 2 (BADH2) ซ่ึงทําใหโปรตีน BADH2 สูญเสียหนาที่การทํางานไป กอใหเกิดความหอมขึ้น (Bradbury et al., 2005; Wanchana, 
2005; Yundaeng et al., 2013; Yundaeng et al., 2015; Vongvanrungruang et al., 2016) ในปใจจุบันพบวามีมิวเตชั่นแบบตางๆ รวม 9 แบบ 
(single point mutation, insertion และ deletion) ในยีน OsBADH2 (Oryza sativa Betaine Aldehyde Dehydrogenase 2) ของขาวที่ทําใหเกิด
ความหอม (Kovach et al., 2009) ในถั่วเหลืองฝใกสด (Juwattanasomran et al., 2011; Juwattanasomran et al., 2012)รายงานวา การกลายพันธุแ
ของยีนแบบ single point (G เปลี่ยนเป็น A) ใน exon 10 และ แบบ 2-bp deletion ใน exon 10 ของยีน BADH2 ในถั่วเหลืองฝใกสดพันธุแ Kaori และ 
Chamame ตามลําดับ ซ่ึงทําใหเกิดความหอมขึ้น สวนในขาวฟุาง (Yundaeng et al., 2013) พบมิวเตชั่นแบบ frameshift deletion บนโครโมโซมที่ 7 
ของขาวฟุางหอมพันธุแ KEP-477 ครอบคลุมตั้งแต exon 12-15 และ 3ˊ UTR ของยีน SbBADH2 (Sorghum bicolor Betaine Aldehyde 
Dehydrogenase 2 ) มีลําดับเบสหายไปยาวตอเนื่องกัน 1,444 bp สงผลใหเกิด premature stop codon ขึ้นภายในยีนนี้ และทําใหมีความหอมเกิดขึ้น 
โดยอัลลีลนี้มีชื่อวา Sbbadh2-1  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ปลูกขาวฟุางพันธุแ KEP-477 (หอมใบเตย), Ambemohor (หอม) และ KU630 (ไมหอม) ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเก็บตัวอยางดีเอ็นเอของทั้ง 3 พันธุแและผลิตเมล็ดลูกผสม F1 ระหวางพันธุแ KU630 (พันธุแแม) และพันธุแ 
Ambemohor (พันธุแพอ) และเมื่อสุกแก ทําการเก็บเมล็ดของแตละพันธุแแยกกันเพื่อนําไปตรวจหาสาร 2AP ของแตละพันธุแ ดวยเทคนิค Headspace gas 
chromatography with nitrogen – phosphorus detector (HS-GC-NPD) ตามวิธีการของ Sriseadka et al. (2006)  

เมื่อขาวฟุางทั้ง 3 พันธุแอายุได 30 วัน (หลังปลูก) เก็บตัวอยางใบออนแยกพันธุแ นํามาสกัดดีเอ็นเอโดยใชวิธี CTAB (Lodhi et al., 1994) 
จากนั้นนํามาตรวจสอบการปรากฏของอัลลีล Sbbadh2-1 โดยการทําปฏิกิริยา Polymerase Chain Reaction (PCR) ดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอ 
SbBADH2-EX12-15 (forward primer : 5ˊ-GGTTTGGCTGGTGCTGTAAT-3ˊ; reverse primer : 5ˊ- AACTTCCACCGAGAATGACG-3ˊ) ซ่ึงเป็น 
functional marker ตามวิธีของ Yundaeng et al. (2013) แยกแถบดีเอ็น โดยใช 1.6 % agarose gel electrophoresis จากนั้นยอมเจลดวย 
ethidium bromide  

ปลูกเมล็ด F1 จากคูผสม Ambemohor x KU630 แลวปลอยใหผสมตัวเองเพื่อผลิตเมล็ด F2 จากนั้นจึงปลูกประชากร F2 จํานวน 174 ตน 
รวมกับพันธุแ Ambemohor, KU630 และ F1 เมื่อขาวฟุางอายุ 30 วัน ทําการสกัดดีเอ็นเอของพันธุแพอแม ตน F1 และ ตน F2 และเมื่อขาวฟุางเจริญเติบโต
เขาสูระยะ heading stage ทําการทดสอบความหอมดวยวิธกีารดมกลิ่น (Jodon, 1944) โดยใหอาสาสมัครจํานวน 3 คน ดมชอดอกของขาวฟุางแตละตน 
แลวใหคะแนนความหอม 3 ระดับ คือ  1 (ไมมีกลิ่นหอม), 2 (มีกลิ่นหอมเล็กนอยถึงปานกลาง) และ 3 (มีกลิ่นหอมมาก) (Yundaeng et al., 2013) นํา
ขอมูลคะแนนความหอมเฉลี่ยของประชากร F2 แตละตน มาวิเคราะหแการถายทอดลักษณะความหอมดวยการทดสอบไคสแควรแโดยใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป R-Program 2.13.0  

วิเคราะหแเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด simple sequence repeat (SSR) SB4068 (chromo some_7 : 53,121,249….53,121,541) และ 
SB4073 (chromosome_7 :  53,557,135....53,55 7,316) ซึ่งมีตําแหนงอยูใกลและขนาบขางกับยีนนี้แทนเครื่องหมายดีเอ็นเอ SbBADH2-EX12-15 ใน
ประชากร F2จากนั้นนําขอมูลเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ไดมาวิเคราะหแความสัมพันธแกับขอมูลคะแนนความหอม โดยการวิเคราะหแ Single marker regression 
analysis ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป R-Program 2.13.0 
 
ผลการวิจัย    
 วิเคราะหแหาปริมาณสาร 2AP ในตัวอยางเมล็ดขาวฟุางดวยเทคนิค HSGC ในขาวฟุางทั้ง 3 พันธุแ พบวา พันธุแ KU630 และ Ambemohor ไมมี
สาร 2AP ในขณะที่พันธุแ KEP-477 มีสารนี้ในปริมาณ 0.536 ppm (ตารางที่ 1) และเมื่อตรวจสอบอัลลีล Sbbadh2-1 พบวา ขาวฟุางสายพันธุแ 
Ambemohor แสดงอัลลีลของยีน SbBADH2 ตางจากของพันธุแ KEP-477 (พันธุแหอม) แตเป็นอัลลีลเดียวกันกับพันธุแ KU630 (พันธุแไมมีกลิ่นหอม) (ภาพที่ 
1) การทดสอบความหอมในสายพันธุแพอแม และลูกผสมชั่วที่ 1 พบวา พันธุแ Ambemohor, KU630 และ ลูกผสมชั่วที่ 1 ( F1 ) มีคะแนนความหอมเฉลี่ย
เทากับ 3.00, 1.00 และ 2.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาคะแนนความหอมในประชากรชั่วที่ 2 ( F2 ) โดยกําหนดใหตนที่มีคะแนนความหอม
ในชวง 1.6-3 เป็นกลุมหอม และ 1-1.5 เป็นกลุมไมหอม พบวา คะแนนความหอมในประชากร F2 มีคาระหวาง 1.00 ถึง 3.00 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.78 
(ภาพที่ 2) อยูในชวงคะแนน 1.6-2.0 ซึ่งเป็นคาความหอมระดับเล็กนอยถึงปานกลาง การวิเคราะหแคาไคสแควรแทดสอบอัตราสวนของตนที่หอม (120 ตน) 
ตอตนไมหอม (54 ตน) พบวา ประชากร F2 มีการกระจายตัวในอัตราสวน 3 : 1 (χ2 = 3.3793 และ P = 0.0660) (ตารางที่ 3)   
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ภาพที่ 1  ผลการตรวจสอบอัลลีล Sbbadh2-1 ในพันธุแขาวฟาุงทั้ง 3   พันธุแ โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ SbBADH2-EX12-15 โดยที ่A = KEP-477,              
B = KU630 และ C = Ambemohor 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการกระจายตวัของลักษณะความหอมของประชากร F2 ที่ไดจากการผสมพันธุแระหวางขาวฟาุงสายพันธุแ KU630 และ Ambemohor 

 การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางการกระจายตัวของลักษณะความหอมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอ SB4068 และ SB4073 ดวยวิธี Single 
marker regression analysis พบวา เครื่องหมายทั้งสองไมมีความสัมพันธแกับความหอม โดยเครื่องหมายดีเอ็นเอ SB4068 ใหคา P-value และ คา R2 
เทากับ 0.12 และ 0.008 ตามลําดับ เชนเดียวกันกับเครื่องหมายดีเอ็นเอ SB4073 ที่ใหคา P-value และ คา R2 เทากับ 0.25 และ 0.002 ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวาความหอมของขาวฟุางพันธุแ Ambemohor ไมมีความเกี่ยวของกับยีน SbBADH2 อยางชัดเจน 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในตัวอยางขาวฟาุงดวยเทคนิค HSGC  

ชื่อตัวอยําง ปริมาณสาร 2AP ในตัวอยํางข๎าวฟุาง (ppm) 

KU630 0.00 
Ambemohor 0.00 

IS19912 0.536 
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ตารางที่ 2  ผลการการทดสอบความหอมในสายพันธุแพอ, แม, ลูกผสมชัว่ที่ 1 และ ประชากรชั่วที ่2 
ชื่อ คะแนนเฉลี่ย SD 

Ambemohor (พอ) 3 0 
KU630 (แม) 1 0 
ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 , KU630 X Ambemohor) 2 0 
ประชากรชั่วที่ 2 ( F2 ) 1.776 0.5712 

 
ตารางที่ 3  แสดงการทดสอบไคสแควรแของการถายทอดลักษณะความหอมในประชากร F2 ที่ไดจากการผสมพันธุแระหวางขาวฟุางสายพันธุแ KU630 และ 
Ambemohor 

Observed Expected Chi-square  
( P-value ) Fragrant Non-fragrant Fragrant Non-fragrant 

120 54 130.5 43.5 3.3793  ( 0.06602 ) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหแปริมาณสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในขาวฟุางทั้ง 3 พันธุแพบวาพันธุแ KU630 และ พันธุแ Ambemohor ไมมีสาร 2AP 
แตพบสารนี้ปริมาณมากในพันธุแ KEP-477 ชี้วาความหอมของขาวฟุางพันธุแ Ambemohor ไมไดมีสาเหตุมาจากการสะสมสาร 2AP การทดสอบความหอม
ในประชากร F2 พบวาอัตราสวนของตนที่หอมตอตนไมหอม คือ 3 : 1 แสดงวา กลิ่นหอมในขาวฟุางพันธุแ Ambemohor ถูกควบคุมดวยยีนเดน 1 
ตําแหนง และ มีปฏิกิริการขมของยีนแบบขมไมสมบูรณแ (partial dominance) ผลการทดลองนี้แตกตางจากรายงานการศึกษากลิ่นหอมในขาว ถั่วเหลือง 
แตงกวา ขาวฟุาง และ มะพราว ซ่ึงพบวา กลิ่นหอมนั้นถูกควบคุมดวยยีนดอย 1 ตําแหนง (Sood and Siddiq, 1978; AVRDC, 2003; Pramnoi et al., 
2013; Yundaeng et al. 2013; Vongvanrungruang et al., 2016) อยางไรก็ตาม ผลการทดลองดังกลาวชี้ใหเห็นวากลิ่นหอมในขาวฟุางพันธุแ 
Ambemohor ถูกควบคุมดวยกลไกทางพันธุกรรมที่แตกตางจากพืชที่มีกลิ่นหอมอื่นๆ  

การตรวจสอบอัลลีล Sbbadh2-1 ในพันธุแ Ambemohor ดวย Functional marker พบวา มีอัลลีลเหมือนกับขาวฟุางพันธุแที่ไมมีกลิ่นหอม 
แสดงใหเห็นวาความหอมในพันธุแ Ambemohor นั้นไมไดเกิดจากการกลายพันธุแแบบเดียวกับในพันธุแ KEP-477 แตอาจเป็นการกลายพันธุแแบบอื่นๆ ในยีน 
SbBADH2 หรือ อาจเป็นผลมาจากยีนอื่นที่ไมใชยีน SbBADH2 อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางการกระจายตัวของความหอมกับ
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ขนาบขางและอยูใกลกับยีน SbBADH2 พบวา ไมมีความสัมพันธแกับความหอมในพันธุแ Ambemohor แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวายีน 
SbBADH2 ไมเกี่ยวของกับความหอมในขาวฟุางพันธุแ Ambemohor ผลการทดลองนี้ และผลจากการวิเคราะหแการกระจายตัวของยีน ชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา ยีนที่ควบคุมความหอมในขาวฟุางพันธุแ Ambemohor นั้นเป็นยีนใหม 
 นอกจากยีน OsBADH2 แลว มีรายงานวายีน OsBADH1 (Oryza sativa Betaine Aldehyde Dehydrogenase 1) ซ่ึงมีการทํางานที่
คลายกันกับยีน OsBADH2 มีความสัมพันธแกับความหอมในขาว (Amarawathi et al., 2008; Singh et al., 2010) ถึงแมวายีน OsBADH1 มีอิทธิพลตอ
ความหอมนอยกวาก็ตาม นอกจากนี้ยีน OsGAPDHB  (Oryza sativa Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase B) ก็เป็นอีกยีนหนึ่งที่มีสวน
ควบคุมกลิ่นหอมในขาว (Lin et al., 2014) ดังนั้น ยีนเหลานี้จึงอาจสามารถนํามาใชเป็นยีนตัวแทน (candidate gene) สําหรับใชคนหายีนในขาวฟุาง
พันธุแ Ambemohor ได 
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การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในป๓สสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลําง 
Measurement of standard radiation dose in urine from people in the lower northern region of Thailand 
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บทคัดยํอ 
 ปใจจุบันประเทศไทยมีการนําสารรังสีมาใชหลายดานดวยกันทั้งสารรังสีชนิดปิดผนึกและไมปิดผนึก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรวมทั้งประเทศเพื่อนบาน
กับประเทศไทยที่มีโรงไฟฟูานิวเคลียรแ และมีแผนจะสรางโรงไฟฟูานิวเคลียรแในบางประเทศ หากโรงไฟฟูาดังกลาวเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการฟุู งกระจายของ
สารรังสีเกิดขึ้น ประเทศไทยยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบดังกลาวไมมากก็นอย ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการตรวจวัดปริมาณ รังสีพื้นฐานใน
ปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลาง เพื่อใชเป็นขอมูลพื้นฐานอางอิงการไดรับรังสีในปใสสาวะปกติของคนไทยในภาคเหนือตอนลางกอนการเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียรแและรังสี และกอนเริ่มสรางโรงไฟฟูานิวเคลียรแทั้งในประเทศและนอกประเทศในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการวัดคาปริมาณรังสี
แกมมาจาก I-131 Cs-134 Cs-137 และ K-40  ดวยหัววัด NaI ขนาดเสนผาศูนยแกลาง  2 x 2 นิ้ว โดยโปรแกรมวิเคราะหแ Genic 2000 พบวาคาปริมาณ
รังสีแกมมาที่ไดจากการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลางเฉลี่ยทั้ง 3 วัน มีคาความเขมของปริมาณรังสีแกมมาคือ I-
131 (27.45 Bq/d)  Cs-134 (311.99 Bq/d)  Cs-137 (-234.75 Bq/d) และ K-40 (3922.73 Bq/d) 
 
ค าส าคัญ : รังสีแกมมา  I-131  Cs-134 Cs-137  และ K-40 
 
Abstracts 
 In Thailand the radiation used many ways, both sealed and unsealed radiation. There is an increasing trend, including 
neighboring countries with a nuclear power plant in Thailand. And plans to build nuclear power plants in some countries. If the 
power plant accidents or are dispersed radiation occurs. Thailand will inevitably be affected by such more or less. We study the 
measure  radiation dose based on the urine of people in Lower Northern Thailand. To use as a basis for referring to the normal 
urinary radiation of Thai people in the lower North before the nuclear accident and radiation and before we start building nuclear 
power plants both in the country and abroad in the future. The measured  quantity of gamma radiation from I-131 Cs-134 Cs-137 
and K-40 by 2 x 2 NaI with shield (canberra) with analyzer Program Genie 2000. Found that the quantity of gamma radiation 
from measuring radiation dose in the urine of people based in northern Thailand form 3-days is have a activity of the radiation 
quantity is I-131 (27.45 Bq/d)  Cs-134 (311.99 Bq/d)  Cs-137 (-234.75 Bq/d) and K-40 (3922.73 Bq/d). 
 
Keywords : Gamma rays, I-131, Cs-134, Cs-137 and K-40 
 
บทน า  
 ปใจจุบันประเทศไทยมีการนําสารรังสีมาใชหลายดานดวยกัน ทั้งสารรังสีชนิดปิดผนึกและไมปิดผนึก และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประเทศเพื่อน
บานขางเคียงกับประเทศไทย มีโรงไฟฟูานิวเคลียรแและมีแผนจะสรางโรงไฟฟูานิวเคลียรแในบางประเทศ หากโรงไฟฟูาดังกลาวเกิดอุ บัติเหตุหรือมีการฟุูง
กระจายของสารรังสีเกิดขึ้น ประเทศไทยยอมหลีกเล่ียงไมไดที่จะไดรับผลกระทบดังกลาวไมมากก็นอย จะเห็นไดจากการเกิดเหตุโรงไฟฟูานิวเคลียรแที่ฟูจุชิ
มาไดอิชิระเบิดจากแผนดินไหวที่ประเทศญี่ปุุน พ.ศ. 2554 มีการปนเปื้อนของสารรังสีดังกลาว ดังนั้นเพื่อลดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวสารรังสี
ของคนไทย ในการวิจัยนี้จึงไดทําการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลาง เพื่อใชเป็นขอมูลพื้นฐานอางอิงการไดรับรังสี
ในปใสสาวะปกติของคนไทยในภาคเหนือกอนการเกิดอุบัติทางนิวเคลียรแและรังสี และกอนเร่ิมดําเนินการสรางโรงไฟฟูานิวเคลียรแในประเทศเพื่อนบานหรือ
ภายในประเทศในอนาคต โดยผูวิจัยไดทําการวัดคาปริมาณรังสีแกมมาจาก I-131, Cs-134, Cs-137 และ K-40 
 โดยปกติมนุษยแไดรับปริมาณสารรังสีเขาสูรางกายจากธรรมชาติอยูแลว จากอาหารเครื่องดื่ม อากาศที่เราหายเขาใจไป หรือแมกระทั้งในรางกายเชน 
K-40 เป็นตน แตปริมาณสารรังสีที่รางกายมนุษยแไดรับตามธรรมชาติเป็นปริมาณที่ไมเกิดผลกระทบใดๆตอมนุษยแ แตการไดรับปริมาณรังสีที่ สูงกวา
ธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นไดจากการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรแหรือกิจกรรมทางนิวเคลียรแและรังสีอื่นๆ จําเป็นที่จะตองเฝูาระวังการไดรับรังสีจากสารรังสี
ดังกลาวและเพื่อใหทราบวาการไดรับรังสีจากกิจกรรมทางรังสีในดานตางๆ ดังกลาวเป็นการไดรับนอกเหนือจากการไดรับตามธรรมชาติ จํา เป็นตองศึกษา
ถึงคาพื้นฐานการไดรับปริมาณรังสีดังกลาวเป็นลําดับแรก เพื่อนําคาปริมาณรังสีพื้นฐานดังกลาวมาใชเปรียบเทียบความแตกตางของการไดรับรังสีตาม
ชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีประโยชนแอยางมากตอการเฝูาระวังการไดรับสารรังสีเขาสูรางกายของคนไทยจากกิจก รรมทางนิวเคลียรแ
และรังสีที่มีการใชมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย            

เพื่อศึกษาการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลาง 
 
ขอบเขตการวิจัย  

-เก็บตัวอยางปใสสาวะของคนไทยตั้งแตอายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 30 คน โดยเก็บตัวอยางชาย 15 คน หญิง 15 คน วิเคราะหแตัวอยางละ 3 ซ้ํา  
 -สารรังสีที่สนใจตรวจวัดคือ จาก I-131, Cs-134, Cs-137 และ K-40 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีเก็บตัวอยํางป๓สสาวะ  

  1.เก็บในขวดพลาสติกปากกวางขนาด 500 ml  
2.เก็บใหครบ 24 ชั่วโมงที่มีการขับถาย (เพื่อใชเป็นตัวแทนในการเก็บตัวอยางใน 1 วัน) และเพื่อใหเป็นขอมูลในแนวเดียวกันในหนึ่งตัวอยาง

ของตัวแทนการขับถายในหนึ่งวันจะเร่ิมเก็บตัวอยางในเวลา 8.00 น. ของวันที่ 1 ถึงสิ้นสุดเวลา 8.00 น. ของวันที่ 2 
3.ในหนึ่งคนใหเก็บตัวอยางซํ้าในลักษณะเดียวกันอีก 2 วันตอเนื่องกันรวมเป็นตัวอยางยอย 3 ตัวอยาง 
4.จดบันทึกรายละเอียดของตัวอยางเชน ชื่อ ที่อยู วันที่เก็บตัวอยาง เพศ ปริมาตรตัวอยาง และกําหนดรหัสตัวอยาง ลงในแบบฟอรแมบันทึกผล 
5.กําหนดรหัสใหกําหนดดังนี้ XX-XX-X โดย 
  XX สองตัวแรกเป็นอักษรยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
  XX ตัวที่สามและสี่เป็นอักษรยอภาษาอังกฤษของชื่อผูเก็บตัวอยาง 
  X   ตัวสุดทายเป็นตัวเลขลําดับวันที่เก็บตัวอยาง 
   เชน NU-OR-1 หมายถึงตัวอยางของมหาวิทยาลัยนเรศวรชื่ออรนุชเก็บตัวอยางวันที่ 1 

 
การเตรียมตัวอยํางป๓สสาวะส าหรับวิเคราะห๑รังสีแกมมา 

1.นําตัวอยางปใสสาวะที่เป็นตัวแทนของการขับถายใน 1 วัน มาวัดปริมาตรทั้งหมด จดบันทึกปริมาตรลงในแบบฟอรแมบันทึกผล 
 2.ผสมตัวอยางปใสสาวะของการขับถายในหนึ่งวันเขาดวยกัน เติมกรดไนตริกเขมขน 10% ของปริมาตรปใสสาวะ คนใหเขากัน 
 3.แบงตัวอยางปใสสาวะ 30 มิลลิลิตรใสขวดตัวอยางขนาด 30 ml เพื่อนําไปวัดปริมาณสารรังสีที่สนใจที่สลายตัวใหรังสีแกมมา  

 
วิธีการตรวจวัด 

 1.เตรียมเครื่องมือให๎พร๎อมส าหรับการตรวจวัดตัวอยํางดังนี้ 
    1.1 ปรับเทียบพลังงาน โดยการนําสารรังสีที่ทราบพลังงานจํานวนอยางนอย 2 พลังงาน  ปรับเทียบพลังงานตามโปรแกรมการตรวจวัดรังสี

แกมมาที่ใช 
  1.2 ปรับเทียบประสิทธิภาพการนับวัด 

   การหาประสิทธิภาพการนับวัดสามารถคํานวณไดตาม excel การคํานวณที่ทางสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดเตรียมไวให ซ่ึงวิธีการ
หาประสิทธิภาพการนับวัดสารรังสีที่สนใจในตัวอยางปใสสาวะ สามารถดําเนินการไดโดยทางออมจากการหาค าสัดสวนของประสิทธิภาพการนับวัด 
(conversion factor (CF)) ของสารรังสีในปใสสาวะ (Effurine) กับประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีมาตรฐานในรูปของ point source (Effpoint) ในที่นี้
จะใชสารละลายของไอโอดีน-131 ในปใสสาวะหาคา CF ดังสมการ 

  
                                         CF  =  Effurine/Effpoint                                          (1) 

 
   เมื่อ  Eff  =  cps/(dps x gamma emission ratio) 
         cps  =  คานับวัดตอวินาทีหลังหักลบ BG 
         dps  =  ความแรงรังสีในหนวย Bq  
  คาประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีที่สนใจใดๆ ในตัวอยางปใสสาวะสามารถคํานวณไดจากการนําคา CF ที่ไดจากสมการที่ 1 คูณกับ 

Effpoint ของสารรังสีที่สนใจที่ไดจากกราฟมาตรฐานประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสี  
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                       EffJ,urine  =  CF x EffJ,point x gamma emission ratioJ                    (2) 
 
   เมื่อ J = สารรังสีที่สนใจใดๆ  
 1.3 การคํานวณคาปริมาตรรังสีต่ําสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได MDA (Minimum Detectable Activity) คาปริมาณรังสีต่ําสุดที่เครื่อง

สามารถตรวจวัดได สามารถคํานวณไดตาม excel การคํานวณที่จัดเตรียมไวใหโดยทําการตรวจวัดปริมาณรังสีตามชวงพลังงานที่สนใจของขวด
เปลาขนาด 30 ml ที่ใชสําหรับบรรจุตัวอยางปใสสาวะเพื่อวัดปริมาณรังสี แลวนํามาคํานวณหาคา MSA และ MDA ดังสมการ 

   

                                    b s

s b

n t1.64
MSA 1+

F t t

 
  

 

                                           (3) 

 

                                    
s

3
MDA = +2MSA

F t

                                                  (4) 

  โดย nb คือ คานับวัดรังสีตอวินาทีของสารรังสีใดๆ ในขวดเปลาขนาด 30 ml (cps) 
   ts คือ เวลาในการนับวัดตัวอยางปใสสาวะ (วินาที) 
   tb คือ เวลาในการนับวัดขวดเปลาขนาด 30 ml (วินาที) 
   F คือ Calibration Factor (cps ตอความแรงรังสีในหนวยของ Bq) 
 2.ตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอยํางป๓สสาวะ  
  2.1 นําขวดพรอมตัวอยางปใสสาวะ 30 ml ที่ไดจากขั้นตอนการเตรียมตัวอยางไปวัดรังสีแกมมาเป็นเวลา 20 นาที 
  2.2 บันทึกคานับวัดของสารรังสีตางๆ ตามชวงพลังงานของไอโซโทปรังสีนั้นๆ (Region of Interest (ROI)) ลงในแบบฟอรแมบันทึกผล ซ่ึง

รายละเอียดพลังงานของสารรังสีที่ตรวจวัดเป็นดังนี้  
 I-131  ที่พลังงาน 365 keV. gamma emission ratio 0.81 ชวง ROI 320 - 400 keV 
  Cs-134  ที่พลังงาน 796 keV. gamma emission ratio 0.85 ชวง ROI 766 - 866 keV 
  Cs-137  ที่พลังงาน 662 keV. gamma emission ratio 0.85 ชวง ROI 561 - 733 keV 

 K-40  ที่พลังงาน 1461 keV. gamma emission ratio 0.11 ชวง ROI 1361 - 1600     keV 
   และคานับวัดรวมแกมมาตั้งแตพลังงาน 0-2000 keV 
  

หมายเหตุ คาปริมาณรังสีตามธรรมชาติ (BG) ใชคานับวัดที่ไดจากการตรวจวัดปริมาณรังสีจากขวดเปลาขนาด 30 ml เป็นเวลา 20 นาที 
 

 2.3 คํานวณคาปริมาณรังสีของสารรังสีตามขอ 2.2 ตามแบบฟอรแมบันทึกผล และคํานวณไดตาม excel การคํานวณที่ทางปส.ไดจัดเตรียมไว
ให โดยคาปริมาณสารรังสีในตัวอยางปใสสาวะของสารรังสีที่สนใจจากสมการ   

 

                                   j total

j

J,urine m

CPS ×V
Activity (Bq/d) =

Eff ×V
                                        (5) 

   โดย        CPSj = คานับวัดตอวินาทีหลังหักลบคา BG 
            ปริมาตรทั้งหมด = ปริมาตรปใสสาวะรวมกับปริมาตรของกรดไนตริกที่เติมลงไปในตัวอยาง(ml) 

  EffJ,urine  = Eff ของสารรังสี J ในปใสสาวะ 
       Vtotal = ปริมาตรทั้งหมด (ml) 
          Vm = ปริมาตรปใสสาวะที่ใชตรวจวัด (ml) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงไดทําการวัดคาปริมาณรังสีแกมมาจาก I-131, Cs-134, Cs-137 
และ K-40  ดังนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะจากตัวอยาง 29 ตัวอยาง เป็นเวลา 3 วัน ซ่ึงผลการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานใน
ปใสสาวะเฉลี่ยในแตละวันของคนไทยในภาคเหนือตอนลาง พบวาคาความเขมของปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยในแตละวันคือ วันที่ 1 คาความเขมของปริมาณ
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รังสีแกมมา I-131 (69.89 Bq/d)  Cs-134 (344.47 Bq/d)  Cs-137 (-250.24 Bq/d) และ K-40 (4425.55 Bq/d) วันที่ 2 คาความเขมของปริมาณรังสี
แกมมา I-131 (-32.71 Bq/d)  Cs-134 (461.81 Bq/d)  Cs-137 (-655.01 Bq/d) และ K-40 (4768.79 Bq/d) วันที่ 3 คาความเขมของปริมาณรังสี
แกมมา I-131 (45.18 Bq/d)  Cs-134 (129.7 Bq/d)  Cs-137 (200.99 Bq/d) และ K-40 (2573.86 Bq/d) ดังตารางที่ 1 ตามลําดับ  
  
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลงานวิจัยนี้ไดทําการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงไดทําการวัดคาปริมาณรังสีแกมมาจาก I-
131,  Cs-134, Cs-137 และ K-40  ดังนั้นผลการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลางเฉลี่ยทั้ง 3 วัน จะพบวาคาความ
เขมของปริมาณรังสีแกมมาคือ I-131 (27.45 Bq/d)  Cs-134 (311.99 Bq/d)  Cs-137 (-234.75 Bq/d) และ K-40 (3922.73 Bq/d) และคาปริมาณรังสี
ต่ําสุดที่เครื่องวัดสามารถตรวจวัดได  MDA (Minimum Detectable  Activity) คือ I-131 (16.96 Bq)  Cs-134 (24.59 Bq)  Cs-137 (47.95 Bq) และ 
K-40 (926.02 Bq)  ซ่ึงจะเห็นไดวาคาปริมาณรังสีพื้นฐานในปใสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนลางจะมีสารรังสี I-131, Cs-134 และ K-40  ที่มีมากกวา
ปริมาณรังสีต่ําสุดที่เครื่องตรวจวัดได และจะมีสารรังสี Cs-137 ที่มีคานอยกวาปริมาณรังสีต่ําสุดที่เครื่องตรวจวัดได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความชวยเหลือจาก 
ดร.พรรัตนแ ศรีสวัสดิ์  อาจารยแกฤษมะ ดุรงคแศักดิ์  ทีมงานสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ พี่ๆ นองๆ จากหองปฏิบัติการนิวเคลียรแฟิสิกสแ ภาควิชาฟิสิกสแ 
คณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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            ตารางที่ 1 แสดงความเข๎มของปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยในแตํละวนั 

วัน/activity(Bq/d) I-131 Cs-134 Cs-137 K-40 

1 69.89 344.47 -250.24 4425.55 

2 -32.71 461.81 -655.01 4768.79 

3 45.18 129.7 200.99 2573.86 
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ตารางที่ 2 แสดงผลของปริมาณรังสีตอรางกาย  
ปริมาณรังสีที่รับ  ผลของรังสีที่ได๎รับตํอสุขภาพ 

4 มิลลิเร็ม เดินทางไปกลับดวยเครื่องบิน นิวยอรแค-ลอนดอน 

20 มิลลิเร็ม X-ray ปอด 1 ครั้ง 

30-50 มิลลิเร็ม/ตอปี อยูในบานไม 

50-100 มิลลิเร็ม/ตอปี อยูในบานอิฐ 

70-100 มิลลิเร็ม/ตอปี อยูในบานปูน ( คอนกรีต ) 

170 มิลลิเร็ม/ตอปี ตายดวยโรคมะเร็ง 1 ใน 250,000 คน 

500 มิลลิเร็ม/ตอปี คามาตรฐานที่นานาชาตยิอมรับไดสําหรบัประชาชนทั่ว ๆ ไป 

5000 มิลลิเร็ม/ตอปี คามาตรฐานที่นานาชาตยิอมรับไดสําหรบัเจาหนาที่ในอุตสาหกรรมนิวเคลียรแ 

25 เร็ม มีเม็ดเลือดขาวต่ํากวาปกติเล็กนอย 

50 เร็ม เกิดมีรอยแผลของผิวหนัง เม็ดเลือดขาวต่ําชัดเจนขึ้น 

100 เร็ม คลื่นใส อาเจียน ผมรวง มอีัตราการเสี่ยงตอโรคมะเร็งในระยะยาว 

200-600 เร็ม เม็ดเลือดขาวต่ําอยางรุนแรง มีเลือดออกในรางกาย มีโอกาสเสียชวีิต 50% 

600-1,000 เร็ม เม็ดเลือดขาวถูกทําลายโดยสิ้นเชิง ระบบทํางานของลําไสถูกทําลาย มีโอกาสเสยีชีวิต 100% 

มากกวา 1,000 เร็ม เสียชีวิตภายใน 2 สัปดาหแ 
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ผลของการเสริมลวดตาขํายตามแนวปูนกํอที่มีผลตํอพฤติกรรมก าลังรับแรงดัดของผนังกํออิฐมอญคร่ึงแผํน 
THE RESULTS OF REINFORCED WIRE MESH BETWEEN CEMENT MORTAR WITH ON FLEXURAL STRENGTH 

BEHAVIOR OF HALF-BRICK WALLS 
 

สุรชัย  อ านวยพรเลิศ1, ณัฐวุฒิ  ไกลถ่ิน2, ศักดิ์ชัย  ไชยอะทะ3 
Surachai Amnuaypornlert, Natthawut Klaithin , Sakchai Chaiartha 

 
บทคัดยํอ 

วัตถุประสงคแของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปไดของการใชลวดตาขายเสริมตามแนวปูนกอที่มีผลตอพฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของ
ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน โดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของวัสดุที่ใช คุณสมบัติทางกลดานกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญและเปรียบเทียบ
กําลังรับแรงดัดของผนังเสริมลวดตาขายและผนังไมเสริมลวดตาขาย โดยทําการทดสอบตัวอยางผนังกออิฐมอญครึ่งแผน ขนาด 0.07 ×0.55 เมตร                 
ยาว 1.20 เมตร ซึ่งกําหนดแบบจําลองผนังกออิฐมอญครึ่งแผนทั้งหมด 5 รูปแบบ ทดสอบอายุตัวอยางที่ 7 วัน และ 28 วัน จากการศึกษาพบวา คุณสมบัติ
ทางกายภาพพื้นฐานชองอิฐมอญ ทางดานคาการดูดซึมเฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 20.43 คากําลังรับแรงอัดเฉลี่ยสูงสุดของอิฐมอญมีคาเทากับ 21.71 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร และการเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอสงผลทําใหกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผนเพิ่มขึ้น ซ่ึงผนังกออิฐมอญครึ่งแผน
รูปแบบที่สามารถรับกําลังรับแรงดัดไดมากที่สุด คือ รูปแบบเสริมลวดตาขายทุกชั้นแบบเดี่ยว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผนังกออิฐมอญครึ่ งแผนรูปแบบไม
เสริมลวดตาขาย มีคากําลังรับแรงดัดจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 42.24 และมีคาการแอนตัวนอยกวาผนังไมเสริมลวดตาขายคิดเป็นรอยละ 55.52 
 
ค าส าคัญ : การเสริมลวดตาขาย, กําลังรับแรงดัด, ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 
 
Abstract 

This research the study reinforced Effect of wire mesh along the mortar that affect flexural strength of half-brick wall. 
the study of the physical properties of the material. Study the mechanical properties is flexural strength of the wall and fo 
compared flexural strength of wire mesh reinforcement and half-brick walls. The testing samples is wall Dimension 0.07  × 0.55  m. 
long 1.20 m by modeling Half-brick wall are 5  patterns test sample ages of 7  and 28  days. the study found that the basic physical 
properties of brick. Absorption value was 20.43  % of the average compressive strength of bricks is 21.71  ksc. And wire mesh with 
mortar impact bending strength of the walls rise brick wall pattern can be a maximum flexural strength wire mesh pattern every 
single class. Compared to the brick wall reinforcing mesh wire bending strength increased 42.24 % and the deflection is less than 
the wire mesh wall is 55.52 %. 
 
Keywords: Wire mesh reinforcement, flexural strength, Half-brick wall. 
 
บทน า 

ในปใจจุบันงานวงการกอสรางไดมีการพัฒนาขึ้นวัสดุหลากหลาย  เนื่องดวยมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเพื่อนํามากอสรางอาคารที่อยู
อาศัย อาคารตึกสูง ถนน สะพาน โรงงาน สิ่งเหลานี้ลวนเป็นปใจจัยสําคัญในการอยูอาศัยของมนุษยแเรา ในสวนของประเทศไทยไดมีการจําแนกง าน
โครงสรางอาคารหลักๆอยู 3 ลักษณะ คือ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางเหล็ก และโครงสรางไม  จากพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ  .ศ  .2522 
 “ อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซ่ึงบุคคลเขาอยูใชสอยไดจากที่กลาวมาเราจึงตองมี

การแบงขอบเขตพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับความตองการของเจาของอาคาร ผนังถือเป็นตัวควบคุมในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของบานหรืออาคารตางๆ 
วัสดุหลักที่ใชในงานผนังนั้นจะจําแนกไดหลายประเภทดวยกัน แตวัสดุที่นิยมใชทั่วไปในงานกอสราง คือ คอนกรีตบล็อก อิฐมอญ เป็นตน สวนการติดตั้ง
ผนังนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของการจัดเรียง เนื่องจากพฤติกรรมการรับแรงของผนังสามารถรับแรงที่มากระทําไดนอยเมื่อเปรียบเทียบคาน จึงจําเป็นตองทํา
การเสริมคอนกรีตเอ็นทับหลัง นอกเหนือจากหนาที่ยึดวงกบของประตู และหนาตางเขากับผนังกออิฐแลว เสาเอ็นและทับหลังยังมีหนาที่อื่นๆ อีก อาทิ
เชน ยึดผนังกับผนังเขาดวยกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับผนัง จําเป็นจะตองเสริมเสาเอ็นและทับหลังที่ระยะทุกๆ 2-3 เมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับ
ผนังแตการเสริมคอนกรีตเอ็นทับหลังในทางปฏิบัตินั้นผลสงกระทบหรือปใญหาทางดานคุณภาพของงานออกมาในเกณฑแที่ต่ํา อันเนื่องมาจากกาทํางานที่ไม
มีประสิทธิภาพ 

                                                           
1 อาจารยแประจํา คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
2 นักศึกษาปริญญาตรี, สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
3 นักศึกษาปริญญาตรี, สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120, 
โทรศัพทแ 0-94640-7557 อีเมล : aretomrit@gmail.com 
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 ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นแนวคิดที่นําวัสดุที่สามารถใชชวยเสริมในการรับกําลังใหมีประสิทธิภาพ โดยใชลวดตาขายซ่ึงเป็นวัสดุที่มีราคา
ถูกและหาไดงายตามทองตลาด ศึกษาผลรูปแบบการวางของการเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอที่มีผลตอพฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญ
ครึ่งแผนแลวนําไปเปรียบเทียบกับผนังที่เสริมคอนกรีตเอ็นทับหลังที่ไมเสริมลวดตาขาย 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

2 .1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของวัสดุที่ใช 
2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลดานกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผนเสริม  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดของผนังเสริมลวดตาขายและผนังไมเสริมลวดตาขาย 
 

ขอบเขตและสมมุติฐานของการศึกษา 
1. กระทรวงอุตสาหกรรมอิฐมอญที่ใชในงานกอสรางผนังเป็นอิฐมอญตามมาตรฐานของ 1153-2540,มอก.77-2545 และลวดตาขายตาม

มาตรฐานในประเทศไทย 
2.  ทําการศึกษาผลของการเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอที่มีผลตอพฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผนอยางเดียว 

3.3 รูปแบบการกออิฐมอญเป็นแบบกอสลับ  
4. การทดสอบในหองปฏิบัติการสาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรแมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พื้นที่

เชียงราย 
5. ทําการทดสอบผนังทั้งหมด 5 รูปแบบ แบบละ 3 ตัวอยาง 
6. สวนผสมปูนกอใชตามมาตรฐานดวยอัตราสวนผสม 1 : 2.75 

 7. ทดสอบผนังวัสดุประสานปูนกอที่อายุ 7 วันและ 28 วัน 
 8. ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพของวัสดุที่ใช 
 9. ความหนาปูนกอ 2.0 เซนติเมตร 

10. ผนังอิฐมอญคร่ึงแผนเสริมลวดตาขายสามารถรับแรงดัด 
11. อิฐมอญที่นํามาใชไมเสียรูปและแตกกอนการรับแรง 
12. ทดสอบภายใตทฤษฎีอีลาสติก 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข๎อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  1. การทดสอบแรงดัด )Bending  Testing  (แรงที่ทําใหวัตถุโคงหรือโกงตัววัตถุถูกแรงกระทําในลักษณะแรงดัดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง 
โครงสรางรับแรงดัด เชน ฐานราก คาน พื้นที่หลอในที่ พื้นสําเร็จรูป บันใด เป็นตน ซ่ึงโครงสรางที่ยกตัวอยางนี้เมื่อมีน้ําหนักมากระทําในแนวตั้งฉากกับ
แนวแกนดานยาว จะเกิดการโคงงอ การแอนตัว หรือโกงตัวแลวแตขนาดของน้ําหนักกระทําและประเภทของโครงสราง ซ่ึงการทดสอบในงานวิจัยครั้ งนี้
ทดสอบแบบการกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน Center-Point Loading) สามารถหาคาโมดูลัสของการแตกหักได [5],[6],[7] ดังสมการที่ 1 

    
 

         
2

2

3

bd

PL
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               (1)  

เมื่อ  R คือคาการรับแรงดัดเป็นเมกาปาสกาล 
         P คือแรงสูงสุดที่อานไดจากเครื่องทดสอบเป็นนิวตัน 
       L คือชวงคานเป็นมิลลิเมตร 
       b คือความกวางเฉลี่ยที่หนาตัดบริเวณรอยแตกเป็นมิลลิเมตร 
       d คือความลึกเฉลี่ยทีห่นาตัดบริเวณรอยแตกเป็นมิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบวิธีใชแรงกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลาง ,ที่มา: ปริญญา จินดาประเสริฐ )2552 ) 
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 2. การทดสอบแรงอัด  )Compression Testing) ความเคนอัดเกิดจากแรงอัดที่ใหกับชิ้นทดสอบ ซ่ึงทําใหชิ้นทดสอบเกิดการหดตัวหรืออัดตัว
ภายใตแรงอัดนั้น[8] ชิ้นทดสอบที่ใชในการทดสอบแรงอัดนี้ตองมีลักษณะสั้นและมีเสนผานศูนยแกลางมากกวาความยาวเนื่องจากการทดสอบแรงอัดกับชิ้น
ทดสอบที่มีขนาดยาวจะเกิดการโคงงอดานขาง กําลังอัดหาไดจากสมการที่ 2 
 

   
    

 
      (2) 

 
3. การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) 
วัสดุเมื่ออยูภายใตสภาวะแรงดึงตามแนวแกนจะเกิดความเคน (Stress, σ)  และความเครียด (Strain, ε)  ขึ้นในเนื้อวัสดุ[8] โดยสามารถ

คํานวณ ไดจากสมการที่ 3 และ 4 
ความเคน   σ  

 

 
           (3) 

 
ความเครียด          ε =      

  
      (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตและการทดสอบแรงดึงเหล็ก 
 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข๎อง  
  รุงเกียรติ ลิ้มมงคล และคณะ (2543) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมลวดเหล็กกลาดึงเย็น ทดสอบพฤติกรรม
การรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่วางบนจุดรองรับธรรมดา โดยเหล็กเสริมในแตละคานจะประกอบไปดวย เหล็กเสริมธรรมดา ลวดเหล็กกลาดึง
เย็นชนิดผิวเรียบ ชนิดผิวขอออยและมีการใชเหล็กเสริมสองชนิดรวมกัน พฤติกรรมที่สังเกตในการทดสอบ ไดแก ความสัมพันธแระห วางโมเมนตแดัดและ
ความโคงระยะการโกงตัวที่จุดกึ่งกลางชวงและความกวางรอยราวสูงสุด ลักษณะของรอยราวและรูปแบบการวิบัติ  

 ชีวลัค พงษแบูรณกิจ และคณะ  )2546  (ไดทําการศึกษา การตรวจสอบการรับแรงกดตามแนวแกนของผนังคอนกรีตบล็อกประสาน ใน
การศึกษานี้ไดทําการทดสอบแบบ Full-Scale และการวิเคราะหแแบบจําลองผนัง พบวาการวิเคราะหแแบบจําลองผนัง ใหคาแรงกดตามแนวแกนสอดคลอง

กับผลการทดสอบแบบ Full-Scale โดยวิธีการทดสอบไดสรางผนัง W1 และW2 ที่มีลักษณะเหมือนกัน  พบวา W1 ขณะที่เพิ่มแรงกดไดตรวจสอบพบรอย
ราว ครั้งแรกเมือมีแรงกดมากระทําเทากับ 60 ตัน และไดยุติที่ 90 ตันและ W2 พบรอยราวครั้งแรกที่ 51 ตัน และยุติที่ 67 ตัน เนื่องจากเกิดการโกงตัวจน
ลม สาเหตุซ้ึงมาจากการเยื่องศูนยแของการกด จากนั้นมาสรางแบบจําลองและวิเคราะหแผนัง Interlooking Block หนา 0.15 เมตร กวาง 1.8 เมตร  สูง 3.0 

เมตร เสริมเหล็ก RB6-RB9 มิลลิเมตร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Stard 7 ผลการทดสอบพบวา เมื่อทําการจําลองและวิเคราะหแผนังโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
มีคาสอดคลองกับผลการทดสอบแบบ Full-scale และการออกแบบผนังรับแรงชนิดนี้ควรใชคาความปลอดภัยระหวาง 2.0 ถึง 2.5   

ภานุ อดทน และคณะ  )2550 (  การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงตามแนวแกนของกําแพงคอนกรีตมวลเบา โดยเริ่มมาจากการการคนควา
เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆของคอนกรีตมวลเบาและตัวปูนกอ เชน การทดสอบความตานทานแรงอัดการทดสอบกําลังรับแรงดัด และการทดสอบกําลังรับแรง

ดึง หลังจากทดสอบนําผลที่ไดไปวิเคราะหแผลพรอมทั้งสรุปผล แลวนําผลที่ไดมาใชควบคูกับการทดสอบการรับแรงตามแนวแกนของกําแพงคอนกรีตมวล
เบา โดยจะมีการทดสอบอยู 2 แบบ คือ แบบรันนิงบอนดแหรือสเตรตเชอรแบอนดแ )Running or Stretecher Bond) และ แบบสแตกบอนดแ  )Stack Bond) 
ผลการทดสอบ การกอกําแพงแบบรันนิงบอนดแมีน้ําหนักบรรทุกกระทํากับกําแพงจนเกิดการแตกราว เป็นแบบเฉียงและแบบเสนตรง สวนการกอ
แบบสแตกดแบอนดแ จะเกิดการแตกราวเป็นแบบเสนตรงเทานั้น 

รัชนีวรรณ เกิดมงคล )2554 (ไดทําการศึกษา พฤติกรรมการรับแรงตามแนวแกนของผนังกออิฐโบราณโดยเสริมแผนพลาสติกเสริมใยแกว จาก
การสํารวจโครงสรางโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยโครงสรางหลักจะเป็นผนังกออิฐแบบเกา จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อจะซอมแซม
โครงสรางเดิมและเสริมความแข็งแรงดวยวัสดุแผนพลาสติกเสริมใยแกว  )Glass Fiber Reinforced Polymer : GFRP   (โด ยการใชผนังกออิฐทดสอบ
จํานวน 6 ผนัง กวาง 1.54 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.63 เมตร แบงรูปแบบผนังออกเป็น ผนังที่ไมเสริมวัสดุ GFRP 2 ผนัง ผนังที่เสริมวัสดุ GFRP  2 ผนัง 
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และผนังที่ซอมแซมกอนแลวจึงเสริมวัสดุ GFRP  2  ผนัง โดยใหแรงกระทํากับผนังนั้นเป็นแรงอัดตามแนว แกน ผลจากการทดสอบ พบวาผนังที่ไมไดเสริม
วัสดGุFRP สามารถรับแรงอัดสูงสุดได 84.27  ตัน มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง  5.21  มิลลิเมตร ผนังที่เสริมวัสดุ GFRP สามารถรับแรงอัดสูงสุดได 148  ตัน มี

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 8.03 มิลลิเมตร และผนังที่ซอมแซมแลวเสริมวัสดุ  GFRP รับแรงอัดสูงสุดที่ 148 ตัน มีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง 6.30 มิลลิเมตร เห็น
ไดวาผนังที่เสริมวัสดุ จะสามารถรับแรงอัดได 
 
วัสดุอุประกรณ๑และวิธีการทดสอบ 

วัสดุอุประกรณ๑ 
วัสดุที่ใชในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐาน คือ อิฐมอญตามมาตรฐาน 153-2540  โดยทดสอบหาคาความชื่น ทดสอบหาคากําลังรับ

แรงอัดของอิฐมอญ และเหล็ก Wire mesh ขนาด 3.2 มิลลิเมตร ทดสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็ก ที่ใชเสริมเอ็นทับหลัง และทดสอบเปรียบเทียบกําลังรับ
แรงดัดของผนังเสริมลวดตาขายและผนังไมเสริมลวดตาขายที่อายุ 7 วันและที่อายุ 28 วัน  
 วิธีการทดสอบ 

 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทางกายภาพพื้นฐานของอิฐมอญ 
   การทดสอบหาคาการดูดซึมของอิฐมอญ (Absorption test of Bricks) เพื่อหาปริมาณการดูดซึมของอิฐมอญที่มีผลตอกําลังและ
การยึดเหนียวของปูนกอ คิดเป็นรอยละของการดูดซึม โดยการนําอิฐมอญแชน้ําไมนอยกวา 24  ชั่วโมง แลวชั่งน้ําหนักของอิฐที่อิ่มตัวแลว และนําอิฐที่ชั่ง

น้ําหนักแลวนํามาอบในเครื่องไมนอยกวา 48 ชั่วโมงดวยอุณหภูมิ 110  ± 5 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานอิฐกอสรางสามัญ C-192 
   การทดสอบกําลังอัดของอิฐมอญ  )Compression  test of bricks) เพื่อหาคาแรงอัดของอิฐมอญในงานกอสรางโดยใชปูนพลา
สเตอรแเป็นตัวประสานแทนปูนชีเมนตแแลวทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวนํามาทดสอบในเครื่องทดสอบ  Compression  Machines มาตรฐานอิฐกอสรางสามัญ  C-
192 

การทดสอบแรงดึงของเหล็กเอ็นทับหลังสําเร็จรูป (Tension test of wire mesh) ทดสอบแรงดึงของเหล็กเอ็นทับหลังสําเร็จรูป 
ขนาดที่ใชทดสอบ 3.2  มิลลิเมตร ยาว  1.00  เมตรเพื่อหาแรงดึงสูงสุดของเหล็ก  Wire mesh ทดสอบดวยเครื่อง Universal Testing Machine ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก .194-2535  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 การทดสอบกาํลังรับแรงอัดของอิฐมอญและการทดสอบแรงดึงเหล็ก Wire mesh 
 

 ทดสอบเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดของผนังเสริมลวดตาขายและผนังไมเสริมลวดตาขาย  เพื่อหาคากําลังรับแรงดัดและคาการแอนตัวของผนัง
แตละรูปแบบ โดยตัวอยางที่ทดสอบมี 5 รูปแบบดังตอไปนี้  

รูปแบบที่ 1 ) ผนังไมเสริมลวดตาขาย(   รูปแบบที่ 2 ) เสริมชั้นเวนชั้น แบบ Single ( 
รูปแบบที่ 3 ) เสริมชั้นเวนชั้น แบบ Double (  รูปแบบที ่ 4 ) เสริมทุกชั้น แบบ Single (รูปแบบที ่ 5 (เสริมทุกชั้น แบบ Double) 
ขนาดผนังที่ทดสอบ มีความยาว 1.20 เมตร ความสูง 0.55 เมตร (ความสูงรวมฐานเอ็นทับหลัง 0.10 เมตร ) ใช Dial Gauge วัดคาการแอนตัว โดย

ทดสอบผนังที่อายุ 7 วันและ 28 วัน  
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอและแสดงการเตรียมทดสอบผนังตัวอยาง 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการทดสอบหาเปอรแเซ็นตแการดูดซึมน้ําของอิฐมอญทดสอบ พบวาคาดูดซึมน้ําของอิฐทดสอบ แตละกอนมีคาใกลเคียงกัน เพราะอิฐที่นํามา

ทดสอบนํามาจากแหลงผลิตเดียวกัน ความหนาแนนใกลเคียงกัน และคาดูดซึมโดยเฉลี่ยของการดูดซึมของอิฐมอญรอยละ 20.43  และคาดูดซึมน้ําตองไม
เกินรอยละ 30.00 ) จากขอกําหนดมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย สําหรับอิฐมอญทั่วไป( 

ผลการทดสอบกําลังอัดของอิฐมอญ พบวาแตละกอนมีคาทดสอบที่ใกลเคียงกัน เพราะอิฐที่นํามาทดสอบมีความหนาแนนของเนื้ออิฐใกลเคียง
กัน คาทดสอบกําลังอัดสูงสุดของอิฐมอญทดสอบเฉลี่ย 21.71 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  และคามาตรฐานกําลังอัดตองไมต่ํากวา 20  กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร )จากขอกําหนดมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย สําหรับอิฐมอญทั่ วไป( 

แสดงผลการทดสอบแรงดึงของเหล็ก Wire mesh ขนาด 3.2 มิลลิเมตร มีกําลังดึงประลัย 6 , 318 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และมีคาโมดูลัส
ยืดหยุน 250 , 565 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

ผลการทดสอบเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดและการแอนตัวของผนังทดสอบที่อายุ 7 วัน และท  ี่อายุ 28  วัน ผลการทดสอบแสดงดัง ภาพที่ 6,  7 
และรูปที่ 8 

จากรูภาพที่ 6 , 7 และรูปที่ 8 แสดงกราฟผลการทดสอบเปรียบเทียบผนังที่อายุ 7 วันและที่อายุ  28  วัน แสดงใหเห็นวา การเสริมลวดตาขาย
แตละรูปแบบมีผลตอพฤติกรรมรับแรงดัดที่มีผลตอการแอนตัวของผนัง จากการทดสอบผนังทั้ง 5 รูปแบบที่อายุ 7  วัน พบวาผนังรูปแบบที่  1  (ผนัง
ธรรมดาไมเสริมลวดตาขาย) รับแรงดัด 91.75  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร การแอนตัว  3.29  มิลลิเมตร และเมือเทียบกับผนังรูปแบบอื่น ๆ พบวาผนัง

รูปแบบที่  4  (ผนังเสริมลวดตาขายทุกชั้นแบบ Single   (รับแรงดัด  120.04  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และการแอนตัว 1.47  มิลลิเมตร รับแรงดัดได
มากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผนังรูปแบบที่ 2 ,  3 และ รูปแบบที่ 5 และทดสอบผนังที่อายุ 28 วัน ทั้ง 5 รูปแบบ พบวาผนังรูปแบบที่1 (ผนังธรรมดาไมเสริม

ลวดตาขาย) รับแรงดัด 107.02 กิโลกรัมตอตารางเซน ติเมตร การแอนตัว 3.35  มิลลิเมตร และเมือเปรียบเทียบกับผนังรูปแบบอื่น ๆ ที่รับแรงดัดไดมาก
ที่สุดคือ ผนังรูปแบบที่ 4 (ผนังเสริมลวดตาขายทุกชั้นแบบ Single  (รับแรงดัด  152.23  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และการแอนตัว  1.49  มิลลิเมตร รับ

แรงดัดไดมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผนังรูปแบบที่ 2,  3 และ รูปแบบที่ 5  
ผลการทดสอบเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตเอ็นทับหลังเสริมเหล็ก Wire mesh สําเร็จรูป อายุ 7  วัน และ  28วัน ผลการทดสอบ

แสดงดังตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคอนกรีตเอ็นทับเสริมเหล็ก Wire mesh อายุ 7 วันและ 28 วัน  
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงคากําลังอัดประลยัของผนัง ที่อาย ุ 7 วันและ 28 วัน  
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงกําลังดัดประลัยของผนัง ที่อายุ 7 วันและ 28 วัน  
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ภาพที่ 8 แสดงคาการแอนตัวของผนังที่อาย ุ 7 วันและ 28 วัน  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคอนกรีตเอ็นทับเสริมเหล็ก Wire mesh อายุ 7 วันและ 28 วัน  

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลของการเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอที่มีผลตอพฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผน โดยทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพพื้นฐานของวัสดุที่ใช คุณสมบัติทางกลดานกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผนและเพื่อเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดของผนังเสริมลวด
ตาขายและผนังไมเสริมลวดตาขาย ผลการทดสอบตัวอยางผนังทั้ง 5 รูปแบบ ที่อายุ 28 วัน  กําลังรับแรงดัดที่ได มีดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ) ผนังไมเสริมลวดตาขาย  (มีกําลังรับแรงดัดเทากับ 107.02  ksc 
รูปแบบที่ 2 ) เสริมชั้นเวนชั้น แบบ Single  (มีกําลังรับแรงดัดเทากับ 140.62  ksc 
รูปแบบที่ 3 ) เสริมชั้นเวนชั้น แบบ Double  (มีกําลังรับแรงดัดเทากับ 125.92  ksc 
รูปแบบที่ 4 ) เสริมทุกชั้น แบบ Single  (มีกําลังรับแรงดัดเทากับ 152.23  ksc 
รูปแบบที่ 5 ) เสริมทุกชั้น แบบ Double  (มีกําลังรับแรงดัดเทากับ 126.60  ksc 

เมื่อเปรียบเทียบผนังเสริมลวดตาขาย  )รูปแบบที่  2 , 3, 4 และ 5   (กับผนังไมเสริมลวดตาขาย คากําลังรับแรงดัดสูงกวารอยละ 31.39  ,17.66 
, 42.24 และ  18.30  ตามลําดับ 

การเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอมีผลทําใหพฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของผนังกออิฐมอญครึ่งแผนเพิ่มสูงขึ้น ผนังที่มีกําลังรับแรงดัดมากที่สุด 
คือ ผนังรูปแบบที่ 4 ) เสริมทุกชั้นแบบ Single   (มีกําลังรับแรงดัด เทากับ 152.23 ksc มากวาผนังรูปแบบที่ 1 ) ผนังไมเสริมลวดตาขาย   (ถึงรอยละ  42.24 

และเมื่อเปรียบเทียบผนังรูปแบบที่ 4 กับ ผนังรูปแบบที่ 5 ที่มีกําลังรับแรงดัดมากที่สุด 2 ตัวอยาง จะเห็นวาผนังรูปแบบที่ 5 ) แบบ Double เสริมทุกชั้น (
มีการเสริมลวดตาขายมากกวาแตกลับมีกําลังรับแรงดัดนอยกวา ซ่ึงมีผลมาจากการเสริมลวดตาขายมากเกินไป ทําใหเกิดชองวางระหวางมอรแตารแ มีผลทํา
ใหกําลังรับแรงดัดลดลง สรุปไดวา การเสริมลวดตาขายตามแนวปูนกอของผนังอิฐมอญครึ่งแผนในรูปแบบที่ 4  โดยเสริมลวดตาขายทุกชั้นตามแนวปูนกอ
แบบ Single มีผลทําใหกําลังรับแรงดัดสูงขึ้น คิดเป็นรอยละ 42.24 และมีคาการแอนตัวนอยกวาผนังไมเสริมลวดตาขายคิดเป็นรอยละ 55.52 
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การแอํนตัวของผนังอายุ 7 วันและ 28 วัน 

7 วัน 

28วัน 

ตัวอยางทดสอบ อาย ุ 7 วัน อาย ุ 28 วัน 

 พื้นที่หนาตัด ( cm2) 884.45 873.43 

 แรงอัดประลัย (kN) 1.05 1.43 

 กําลังรับแรงอัดประลัย  ) ksc.) 107.37 146.11 

 กําลังดัดประลัย (ksc.) 36.22 50.01 

 การแอนตัว (mm) 5.81 7.11 
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การออกแบบและสร๎างเคร่ืองอัดขี้เลื่อย 
Design and Fabrication of Sawdust Compressors 

 
เสาวลักษณ๑  เสตะพันธ๑1  พสิษฐ๑  ทรายงาน2 ชัยรัตน๑   หงษ๑ทอง3 

Saowalak  Satapan, Phasit  Saingam, Chairat  Hongthong 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้เป็นการสรางเครื่องอัดขี้เล่ือยที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเฟอรแนิเจอรแ สําหรับชวยทุนแรงในการจัดเตรียมการผลิตภาชนะสําหรับ
เพาะเมล็ดกลาตนไม การสรางเครื่องอัดขี้เลื่อย มีวัตถุประสงคแเพื่อใชผลิตแทงวัสดุปลูกที่ทํามาจากเศษขี้เลื่อยสามารถนําไปใชกับ การเกษตรกรรายยอย
รวมถึงผูที่เพาะพันธุแกลาไม ในการจัดเตรียมการผลิตแทงขี้เลื่อย เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานและเป็นการนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนแ การ
สรางเครื่องอัดขี้เล่ือย การออกแบบและสรางเครื่องพิจารณาจากการศึกษารูปแบบและการทํางานของเครื่องอัดขี้เลื่อย โดยใหเครื่องอัดขี้ เลื่อยมีราคาถูก
และระบบกลไกในการทํางานที่ไมยุงยากมากนัก จึงมีการทํางานโดยใชแมแรง ขนาด 6 ตันจํานวน 2 ตัว  อัดขี้เล่ือยไดจํานวน 2 กระบอก ขี้เลื่อยที่ทําการ
อัดออกมานั้น คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบใหมีลักษณะเป็นรูปดาว เพื่อใหมีความแตกตางจากสินคาที่มีจําหนายอยูในทองตลาด  จากการท ดลองการ
ทํางานของเครื่องอัดขี้เล่ือย ซ่ึงมีสวนผสม คือ ขี้เลื่อย  สารเหนียว น้ํา สําหรับการอัดแทงวัตถุดิบ มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 0.593 กิโลกรัม/1 คู เวลาโดยเฉลี่ย 
39.89 วินาที กอนขี้เลื่อยที่ไดจะมีความหนา 6 เซนติเมตร มีอัตราการผลิตแทงอัดจากขี้เลื่อยที่ 180.49 แทงตอชั่วโมง 
 
ค าส าคัญ : เครื่องอัดขี้เล่ือย, เศษขี้เล่ือย,วัสดุเหลือใช 
 
Abstract 

The research of the wood pellet mill machine is to mill the pellet wood after the furniture making process. This is 
useful for making pot plant flower or to sapling tree and flower. The objective of creating the wood pellet mill machine is to 
help former to sapling tree, this is very useful to make recycle wood pellet after making furniture.To create the wood pellet 
machine we been consider and proper research how the wood pellet mill machine works by try to create it in a quality price and 
the working process uncomplicated by use the 2 main derrick that can mill the wood more than 2 packs , the outcome of the 
wood mill is a attractive star shape that different and unique and different from other product in the market. The experiment of 
testing the wood pellet machine that has sawdust and sticky substance for making pack shape of the pot of sapling tree. The 
production quantity is 1 pack/39.89 second the result of the shape pack of wood pellet is 6 cm. the production 1 pack per wood 
pellet at 180.49 pack/hr. 
 
Keywords : Compressed sawdust, Sawdust, scrap and Waste. 
 
บทน า 
 ภาชนะที่ใชในการเพาะชํากลาไมในปใจจุบัน สวนใหญทํามาจากพลาสติก เนื่องจากหาซ้ือไดสะดวกใชงานงาย แตเมื่อกลาไมที่เพาะชําใน
กระถางนั้น เจริญเติมโตเต็มที่ เกษตรกรก็จะนําเอากลาไมเหลานั้นออกจากถุงเพาะชํา หรือกระถางเพาะชํา เพื่อนํากลาไมนั้นฝใงลงในดิน โ ดยการฉีก
ถุงพลาสติกหรือนําตนกลาออกจากกระถางพลาสติก สวนถุงเพาะชําพลาสติกหรือกระถางพลาสติกที่ผานการใชงานแลวก็จะกลายเป็นขยะ และมักจะถูก
ทําลายโดยการเผาหรือการฝใงกลบลงในดิน ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกอใหเกิดก฿าซเรือนกระจก เชน ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ ( CO2) และก฿าซ
มีเทน (CH4) เป็นตน โดยก฿าซเรือนกระจกนี้ จะมีคุณสมบัติที่ดีในการดูดกลืนและเก็บกักรังสีอินฟราเรด ดังนั้นรังสีอินฟราเรดที่ควรจะสะทอนออกนอกโลก 
ก็จะถูกเก็บกักสะสมไวในชั้นบรรยากาศ สงผลใหพื้นผิวโลกรอนมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนในปใจจุบัน ดังนั้นการนําเอา
วัสดุทางการเกษตรหรือวัสดุที่สามารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติมาทดแทนวัสดุหรือผลิตภัณฑแที่ทํามาจากพลาสติกจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช วยลด
ปริมาณขยะ และลดปริมาณก฿าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุทางการเกษตรอีกดวย 
 จากการศึกษาพบวาการใชวัสดุที่แปรรูปมาจากไมเป็นที่นิยมเป็นอยางมากในประเทศไทยและตางประเทศ ไมที่ใชในการแปรรูปเป็น
เฟอรแนิเจอรแเป็นไมยางพาราและไมชนิดอื่นๆซ่ึงปลูกไดแทบทุกภาคของประเทศ แตแหลงที่ปลูกยางพาราที่สําคัญจะอยูบริเวณจังหวัดภาคใต  ซ่ึงสวนที่
นํามาใชประโยชนแหลักจากไมยางพาราและไมชนิดตางๆ และสิ่งที่อยูในระหวางการแปรรูปคือขี้เลื่อย ซ่ึงมีปริมาณมากและนําไปใชเป็นวัสดุในการเกษตร 
แตก็ยังมีสวนที่เหลืออีกจํานวนมาก หากมีการทําลายสวนที่เหลือดวยการฝใงกลบหรือเผา ซ่ึงเป็นสาเหตุทําใหเกิดก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ (CO2) และก฿าซ
มีเทน (CH4)  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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 ดังนั้นจึงควรที่จะหาวิธีลดปริมาณการใชกระถางหรือถุงเพาะชําที่ทํามาจากพลาสติก โดยการนําสวนที่เหลือจากการใชประโยชนแจากไมซ่ึงเป็นขี้
เลื่อยมาอัดขึ้นรูปเพื่อทําเป็นกระถางเพาะชํา เพื่อทดแทนการใชถุงเพาะชําและกระถางเพาะชําจากพลาสติกอีกทั้งยังเป็นการสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุ
เหลือใชทางอุตสาหกรรมไมอีกดวย 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องอัดขี้เล่ือย 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดขี้เล่ือย 
   

วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เร่ืองการออกแบบและสรางเครื่องอัดกระถางจากขีเ้ล่ือย สําหรับใชในทางการเกษตรและครัวเรือน ซ่ึงในการออกแบบและดําเนินการ

สรางจําเป็นตองศึกษาขอมูล เพื่อใหเครื่องราคาที่ไมสูงมากและสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะผูวิจัยทําจึงมีการวางแผน ในการดําเนินงาน
ตั้งแตตนจนสิ้นสุดการทําโครงการ 

1. ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ 
1.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน เพื่อนําขอมูลที่ตองการนํามาประกอบการทํางานของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย ซ่ึงแหลงขอมูลไดจาก

อาจารยแที่ปรึกษาโครงการ การศึกษาจากหนังสือตําราตางๆและจากอินเตอรแเน็ต 
1.2 หาแหลงวัสดุที่จะจัดซื้อชิ้นสวนเพื่อนํามาสรางเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย 

2. การออกแบบเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย 
การออกแบบและสรางเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย มีการใชโปรแกรม Solidworks ในการออกแบบและการเขียนแบบ ซ่ึงมีไดพิจารณา

จากการศึกษาการทํางานของแมแรงและสรีระของผูใชงานทั้งในทางการเกษตรและครัวเรือนเพื่อใหมีความเหมาะสมในการใชงานโดยเลือกใชเหล็กกลอง,
เหล็กแผนและเหล็กฉากในการสรางเครื่องอัดโดยใชการเชื่อมประกอบเพื่อความคงทนในการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบ 3D เครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย 

3. การดําเนินโครงการ  
การดําเนินการสรางตามแผนการออกแบบเครื่องอัดขี้เล่ือยโดยการดําเนินการสรางตาม 

รายละเอียดดังตอไปนี ้

3.1 โครงเครื่อง 
เครื่องอัดขี้เลื่อยทําจากเหล็กกลอง ขนาด 3 นิ้ว  โดยเครื่องมีขนาดความกวางที่ 450 มิลลิเมตร ความยาวที่ 450 มิลลิเมตรและ

ความสูงที่ 1,000 มิลลิเมตร 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงเครื่องอัดขี้เล่ือย 
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3.2 แมพิมพแสําหรับอัดขี้เล่ือย 
งานวิจัยนี้ไดทําการออกแบบแมพิมพแใหเป็นรูปทรงดาว โดยการนําเหล็กแผน ไปพับ 

ใหเป็นฝาครอบและทําการเรเซอรแใหมีชองรูปดาว 2 ชองเพื่อการเชื่อมประกอบกระบอกรูปดาวใตแผนครอบดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 3 กระบอกรูปดาว 

3.3 ชุดอัดขี้เลื่อย 
ชุดอัดจะใชแมแรงขนาด 6 ตันจํานวน 2 ตัวและเช่ือมติดกับแผนดันจากนั้นนําแผน 

ดาวที่เชื่อมประกอบกับงานกลึงเรียวนํามาเช่ือมเขากับแมแรงเพื่อใชในการอัดดังภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แมแรงยกสําหรับการอัด 

การดําเนินการทดลอง 
1. ทําการผสมวัตถุดิบ  ขี้เลื่อยจาํนวน 3 กโิลกรัม,สารเหนียวจํานวน 0.5 กิโลกรัม,น้ําจํานวน 2,400 มิลลิลิตร 
2. นําวัตถุดิบที่ไดเตรียมไวมาใสลงในกระบอกอัดปริมาณที่ 0.3 กิโลกรัม 
3. ทําการอัดขี้เลื่อยพรอมจบัเวลา 
4. นําชิ้นงานที่ผานกระบวนการอัดไปตากแดดเพื่อลดความชื้น 
5. นําไปทดลองปลูกตนกลา 

ผลการวิจัย 
จากการวิจยัพบวาเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยจํานวน 1 เครื่อง สามารถอัดขีเ้ล่ือยไดครั้งละ 2 ชิ้น และทําการวิเคราะหแประสิทธภิาพของ

เครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยสําหรับการเพาะกลาไมจะทําการอัดจํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 คู โดยใชขี้เล่ือยจํานวน 0.3 กิโลกรัมตอกระบอก โยกแมแรง
จํานวน 65 ครั้งเพื่ออัดและคางไว 30 วนิาที จากนั้นโยก 24 ครั้งเพื่อเอากอนขี้เลื่อยออก 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธภิาพของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย 

เครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย 
จํานวนคูที ่ เวลาการอัด เวลาถอดออก ปริมาณกอนตากแดด/คู 

(กิโลกรัม) 
ปริมาณหลังตากแดด/คู 

(กิโลกรัม) 
1 39.04 18.23 0.59 0.51 
2 40.01 18.36 0.58 0.50 
3 40.08 19.01 0.59 0.52 
4 39.63 17.98 0.56 0.49 
5 39.88 18.56 0.59 0.53 
6 40.06 19.09 0.58 0.50 
7 39.76 18.64 0.61 0.54 
8 40.48 18.59 0.61 0.53 
9 40.05 17.99 0.61 0.54 
10 39.91 19.13 0.61 0.54 

คาเฉลี่ย 39.89 18.58 0.593 0.52 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ชิ้นงานที่ผานกระบวนการอัด 

การทํางานของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย จํานวน 10 คู เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยโดยใสวัตถุดิบในปริมาณขางละ 
0.3 กิโลกรัมและโยกแมแรงจํานวน 65 ครั้งเพื่ออัดและคางไว 30 วินาที กอนขี้เลื่อยที่ไดจะมีความหนา 6 เซนติเมตร เวลาการผลิตเฉลี่ย 39.89 วินาที ได
น้ําหนักกอนตากแดดเฉลี่ย 0.593 กิโลกรัม และไดน้ําหนักหลังตากแดดเฉลี่ย 0.52 กิโลกรัม 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยสําหรับการเพาะชํากลาไมไดพบปใญหาในการจัดทําหลายประการ คณะผูจัดทําไดดําเนินการแกไขปรับปรุง
ใหเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยสามารถทํางานได และสามารถทําการทดลองหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยไดจํานวน 10 คู
เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยโดยใสวัตถุดิบในปริมาณขางละ 0.3 กิโลกรัมและโยกแมแรงจํานวน 65 ครั้งเพื่ออัดและคางไว 30 
วินาที จากการทดลองการทํางานของเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยจํานวน 10 คูกอนขี้เลื่อยที่ไดจะมีความหนา 6 เซนติเมตร ไดเวลาการผลิตเฉลี่ย 39.89 
วินาที ไดน้ําหนักกอนตากแดดเฉลี่ย 0.593 กิโลกรัม และไดน้ําหนักหลังตากแดดเฉลี่ย 0.52 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงปริมาณกระบอกขีเ้ล่ือยกอนและหลังตากแดด 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยออกแบบและสรางเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคแที่วางไวโดยไดรับความรวมมือ หางหุนสวนจํากัด ส.
ประเสริฐสตีล ที่ไดเอื้อเฟื้อสถานที่ อุปกรณแเครื่องมือ เครื่องจักรในการจัดทําโครงการวิจัยเครื่องอัดกระถางจากขี้เลื่อยใหสําเร็จลุลวง  
 
เอกสารอ๎างอิง 
จํารัส เกตุมณีและคณะ.  (2553).  การพัฒนาเครื่องอัดขุยมะพร๎าวควบคุมด๎วย PLC.  ปริญญานิพนธแ. คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เดชณรงคแ  ยะแสง.  (2556).  การออกแบบและสรา๎งเครื่องอัดก๎อน.  เช้ือเพลิงแข็งชนิดสกรูอัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. [ออนไลนแ]. เขาถึงไดจาก  
 http://hrd.rmutl.ac.th   (วันที่คนขอมูล : 26 มีนาคม 2560). 
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เคร่ืองป๓้นเม็ดปุ๋ยโดยใช๎พลังงานก๏าซชีวภาพ 
Molding Machines Granular Fertilizer using by Biogas Energy. 

 
วัชรพงษ๑  มั่นคง1 ภัทราวดี เสนาพรหม2  ธวัชชัย  ค าแดง3 ชัยรัตน๑   หงษ๑ทอง4 

Watcharapong mankong, Phattarawadi Senaprom, Thawatchai Comedeang, Chairat Hongthong 

 
บทคัดยํอ 
 การทําเกษตรกรรมถือวาเป็นอาชีพที่สําคัญตอประเทศไทยเป็นอยางมาก  ซ่ึงในปใจจุบันเกษตรกรไดหันมาใหความสนใจกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนแสูงสุด เกษตรกรในประเทศไทยไดเห็นถึงคุณคาของปุยอินทรียแมากขึ้นโดยเฉพาะปุยจากมูลสัตวแ เนื่องจากในประเทศ
ไทยมีการเลี้ยงสัตวแอยางแพรหลาย และปุยจากมูลสัตวแก็มีประโยชนแตอดิน ไมเป็นอันตรายเหมือนปุยเคมีนอกจากนี้ยังมีสารอาหารที่มีประโยชนแตอพืชเป็น
อยางมาก มูลสัตวแเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมนํามาเป็นปุย เนื่องจากมูลสัตวแหาไดงายและมีราคาไมแพง และยังมีธาตุอาหารที่พืชตองการคอนขาง
ครบถวน จึงไดมีการสรางเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชมูลสัตวแเป็นวัตถุดิบในการทดลองและใชเชื้อเพลิงก฿าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในตนกํา ลังที่บรรจุอยูในถัง
บรรจุแก฿ส 15 กก. โดยก฿าซชีวภาพที่นํามาใชนั้นมีการตรวจวัดสัดสวนดวยเครื่องมือวัดก฿าซชีวภาพ BIOGAS 5000 พบวาสัดสวนของก฿าซมีเทน (CH4)  ที่ 
64.9 %,ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ (CO2) ที่ 23.7 %และก฿าซไฮโดรเจนซัลไฟดแ (H2S)ที่ 1,534 ppm เครื่องปใ้นเม็ดปุยใชเครื่องยนตแแก฿สโซลีน ขนาด 6.5 
แรงมา ขับมูเลยแขนาดเสนผาศูนยแกลาง 3 นิ้วแบบ 1 รองสงกําลัง ผานสายพานจํานวน 2 เสน เพื่อหมุนเพลาขนาด Ø 38 มม. โดยที่ปลายเพลามีการติดตั้ง
มูเลยแขนาดเสนผาศูนยแกลาง 14 นิ้ว ในการขับเคลื่อนจานปใ้นเม็ดปุยขนาด Ø 1,800 มม. ซ่ึงมีจํานวนความเร็วรอบจากสายพานในการขับจานหมุน คือ 
1,200 รอบ/นาที จากการทดลองพบวา ก฿าซชีวภาพ 1 ถังสามารถผลิตปุยไดเฉลี่ย 174 กิโลกรัม ใชเวลาในการผลิตเฉลี่ย 52.04 นาที สามารถคัดขนาด
ความโตของเม็ดปุยที่มีขนาดเฉลี่ยระหวาง 3 - 6 มม. คิดเป็น 75.23% ขนาดความโตมากกวา 6 มม. เฉลี่ย 5.23% ขนาดความโตนอยกวา 3-1 มม. เฉลี่ย 
19.54%  
 
ค าส าคัญ : ก฿าซชีวภาพ,เครื่องปใ้นเม็ดปุย,พลังงานทดแทน 
 
Abstract 
 Agriculture as a career is very important to the country. At present, farmers have turned their attention to the use of 
natural resources for maximum benefit. Farmers in Thailand have seen the value of organic fertilizer, especially fertilizer from 
manure. Because in the Thailand have animal husbandry popularly and fertilizer from manure are beneficial to the soil. No 
harmful chemicals like fertilizers. It also contains nutrients that are beneficial to plants is enormous. Animal manure is another 
type that is used as fertilizer to farmers. Because the manure is readily available and inexpensive. And also nutrients that plants 
need quite competently. It has creation molding machines Granular fertilizer using by manure as a raw material in experiment. 
And using fuel Bio-gas as fuel in the power contained in the gas tank 15 kg. The bio-gas is then used to measure the proportion 
with instrumentation gas BIOGAS 5000. Found that proportion of Methane (CH4) at 64.9%, Carbon dioxide (CO2) at 23.7% and  
Hydrogen Sulfide (H2S) at 1,534 ppm. Molding machines Granular fertilizer using Gasoline Engine size 6.5 HP. Drive pulley 
diameter 3 Inches. 1 transmission groove. Through the conveyor belt 2 lines. To rotate the shaft size Ø38 mm. By the end shaft 
have a assemble pulley diameter size 14 Inches. Driving mechanism molding plate Granular fertilizer size Ø 1,800 mm. The 
number of speed from Conveyor Belt in the driving molding plate, rotate is 1,200 rpm. The experimental results showed that 1 
biogas tanks Fertilizer production has averaged 174 kg. Take the average production 52.04 min. Can sizing the grow Granular 
fertilizer the average size between 3-6 mm. Think of it as 75.23% Size grow more 6 mm. Average 5.23%. The size was less than 3-
1 mm. Average 19.54%. 
 
Keywords : Biogas, Molding machines, Renewable energy 
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บทน า 
 การทําเกษตรกรรมคุณภาพของดินถือเป็นปใจจัยสําคัญปใจจัยหนึ่งซ่ึงเป็นตัวชี้ผลความสําเร็จในการทําเกษตรกรรมซ่ึงการปรับปรุงคุณภาพของ
ดินจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะในการเกษตรจะมีการใสปุยซ่ึงปุยมีใหเลือกใชทั้งปุยเคมีและปุยอินทรียแ ซ่ึงธาตุอาหารหลักของดินก็คือ ไนโตร เจน (N), 
ฟอสฟอรัส(P), โปแตสเซียม (K) เป็นตน ซึ่งปใญหาที่ดินขาดธาตุอาหารจะสงผลใหศักยภาพในการผลิตต่ําลงและไมไดผลการผลิตที่ตรงตามความตองการ 
เพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมากและรวดเร็ว เกษตรกรจึงหันมานิยมใชปุยเคมี ซ่ึงภายในปุยเคมีมีสารเคมีที่สงผลเสียตอดินเป็นอยางมา ก เชน ปุยเคมี
ทําลายสมดุลของระบบนิเวศดิน ปุยเคมีทําลายสมดุลของระบบนิเวศดิน และสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในดิน เป็นตน ดังนั้นในการทําเกษตรที่เป็นผลดีตอ
ดินและสิ่งแวดลอมอื่นๆ จึงนิยมหันมาใชปุยอินทรียแเพราะปุยอินทรียแเป็นปุยที่มีประโยชนแตอดินและสิ่งแวดลอม ซ่ึงในปใจจุบันเกษตรกรสวนใหญหันมาใช
ปุยอินทรียแในการทําการเกษตร ซ่ึงปุยอัดเม็ดถือไดวาเป็นที่นิยมอยางแพรหลาย เครื่ องอัดเม็ดปุยจึงเขามามีบทบาทในทางการเกษตรมากขึ้นเนื่องจาก
สะดวกและเกษตรกรสามารถทําปุยไดเองตามครัวเรือนเพราะวัสดุสวนใหญเป็นสิ่งที่เหลือใชจากการทําการเกษตร เครื่องอัดเม็ดปุยจะใชพลังงานไฟฟูาใน
การทํางาน แตปใจจุบันมีการรณรงคแใหประหยัดพลังงานไฟฟูามากยิ่งขึ้นเน่ืองจากปใญหาทางเศรษฐกิจของสังคมยุคใหมทําใหคาครองชีพสูง จากปใญหาที่ได
กลาวมาขางตนจึงไดคิดคนเครื่องปใ้นเม็ดปุยอินทรียแโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ อาศัยการทํางานของเครื่องยนตแก฿าซโซลีนโดยใชก฿าซชีวภาพที่ไดจากมูลสุกร
มาเป็นพลังงานเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องปใ้นเม็ดปุย เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูาอีกทั้งยังเป็นการนํามูลสุกรมาใชประโยชนแและยังเป็นการ
ชวยลดตนทุนของเกษตรกรที่ทําอาชีพเพาะปลูก และเป็นการชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวแ  
 
วัตถุประสงค๑ 

  1. เพื่อสรางเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ 
   2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชก฿าซชีวภาพ 
 

วิธีการด าเนินการ 
ในการออกแบบและการพัฒนาเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ ไดมีวิธีการดําเนินงานอยางเป็นขั้นตอนตั้งแตการเริ่มหาขอมูลตางๆ

ของการเกิดก฿าซชีวภาพและวิธีการเปลี่ยนเครื่องยนตแที่ใชน้ํามันเบนซิน มาเป็นใชพลังงานก฿าซชีวภาพจากนั้นนํามาวิเคราะหแและกําหนดกรอบแนวคิดใน
การออกแบบ การคํานวณและการกําหนดขนาดของชิ้นสวนตางๆ ตลอดจนการเลือกใชอุปกรณแตางๆ ไปจนถึงขั้นตอนการสรางจนสําเร็จโดยลําดับ โดยจะ
นําเสนอเป็นลําดับตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. อัตราสวนผสมปุยอินทรียแ 
2. การออกแบบเบื้องตนและวัสดุอุปกรณแ 
3. การดําเนินการสราง 

- การผลิตชิ้นงาน 
- การประกอบชิ้นงาน 
 

1. อัตราสํวนผสมปุ๋ยอินทรีย๑  
        ตารางที่ 1. อัตราสวนผสมปุยอินทรียแ  (1,000 กิโลกรัม) 

วัตถุดิบ อัตราสํวน 

มูลสุกร 150 กิโลกรัม 
แกลบดํา 200 กิโลกรัม 
แกลบขาว 400 กิโลกรัม 

แรเพอรแไรทแ 60 กิโลกรัม 
มูลคางคาว 150 กิโลกรัม 
รําละเอียด 30 กิโลกรัม 

หัวเช้ือจุลินทรียแ พด.1 1 ซอง 

หัวเช้ือจุลินทรียแ พด.3 5 ซอง 
น้ํา 200 ลิตร 

ที่มา http://www.puidee.com  
 

2. การออกแบบเครื่องป๓้นเมด็ปุย๋และวัสดอุุปกรณ๑ 
ในการดําเนินการสรางเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพนี้ไดทําการออกแบบดวย 

โปรแกรม Inventor เพื่อใหการดําเนินการสรางเครื่องใหเป็นไปตามแบบงานที่มีการกําหนดไว 

http://www.puidee.com/
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ภาพที่ 1 การออกแบบเครื่องปใ้นปุย 

 
3. การด าเนินการสรา๎ง  

1. ขั้นตอนการนําแบบงานที่ไดมาดําเนินการสราง โดยเริ่มจากการสรางจานปใ้นเม็ดปุยที่มีขนาดวงนอกที่ Ø1,800 มิลลิเมตรและวง
ภายในที่ Ø800 มิลลิเมตรมีความสูงที่ 170 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 จานปใ้นเม็ดปุยขนาด Ø1,800 มิลลิเมตร 
 

 2. การดําเนินการสรางโครงเครื่องโดยมีขนาดความกวาง 1,800 มิลลิเมตร ความยาว 1,500 มิลลิเมตร  ความสูง 2,300 มิลลิเมตร  ดัง
รูปที่ 3 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงเครื่องปใ้นเม็ดปุย 

4. การประกอบเครื่องปใ้นเม็ดปุย  โดยการนําอุปกรณแตางๆเขามาประกอบ เชน มูเลยแ สายพาน จึง 
นําเครื่องก฿าซโซลีนขนาด 6.5 แรงมามาทําการติดตั้งบนเครื่องปใ้นเม็ดปุย  

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เครื่องยนตแแก฿สโซลีน 6.5 แรงมา 
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5. ขั้นตอนการทดลอง  งานวิจัยเครื่องปใ้นเม็ดปุยนี้จะใชเชื้อเพลิงก฿าซชีวภาพที่ไดจากกระบวนการ 
หมักมูลสุกร โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ทําการตรวจวัดสัดสวนของเชื้อเพลิงก฿าซชีวภาพ 

2. ก฿าซชีวภาพที่ไดจะถกูบรรจุในถังก฿าซขนาด 15 กิโลกรัมที่แรงดัน 180 ปอนดแตอตารางนิ้ว 

3. ทดลองขั้นตนการใชงานเครื่องปใ้นเม็ดปุยเครื่องปใ้นเม็ดปุย 

4. ทดลองใชงานเครื่องปใ้นเม็ดปุยพรอมเกบ็ผลการทดลอง 

 

ภาพที่ 5 เครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ 

5. ผลการทดลอง 
 การตรวจวัดก฿าซชีวภาพกอนนํามาใชงานพบวา การตรวจวัดสัดสวนดวยเครื่องมือวัดก฿าซชีวภาพ BIOGAS 5000  พบวาสัดสวนของก฿าซมีเทน 
(CH4) ที ่64.9 %,ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ (CO2) ที่ 23.7 %และก฿าซไฮโดรเจนซัลไฟดแ (H2S) ที่ 1,534 ppm 

 

ภาพที่ 6 ผลตรวจวัดสัดสวนดวยเครื่องมือวัดก฿าซชวีภาพ BIOGAS 5000 
 

 ขอมูลเบื้องตนของเครื่องปใ้นเม็ดปุย พบวา จะใชเครื่องยนตแแก฿สโซลีน ขนาด 6.5 แรงมา ขับมูเลยแขนาดเสนผาศูนยแกลาง 3 นิ้วแบบ 1 รองสง
กําลัง ผานสายพานจํานวน 2 เสน เพื่อหมุนเพลาขนาด Ø38 มิลลิเมตร โดยที่ปลายเพลามีการติดตั้งมูเลยแขนาดเสนผาศูนยแกลาง 14 นิ้ว ในการขับเคลื่อน
จานปใ้นเม็ดปุยขนาด Ø1,800 มิลิเมตร ซ่ึงมีจํานวนความเร็วรอบจากสายพานในการขับจานหมุน คือ 1,200 รอบ/นาที 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผลผลิตที่ไดจากเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ (ยังไมคัดขนาดเม็ดปุย) 
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ภาพที่ 8 ผลผลิตที่ไดจากเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ (ขนาดเมด็ 3-6 มม.) 

 

ภาพที่ 9 ผลผลิตที่ไดจากเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ (ขนาดเมด็เล็กกวา 3 มม.) 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลการปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพ (ก฿าซชีวภาพ 15 กก.) 

ครั้งที่ 
เวลาในการผลิต 

(นาที) 
ผลผลิตที่ได๎ 

(กก.) 
1 45.16 148 
2 54.78 165 
3 52.87 198 
4 55.46 185 
5 51.75 172 

รวม 260.02 568 
เฉลี่ย 52.04 174 

 

สรุปและอภปิรายผล 
 งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสรางเครื่องปใ้นเม็ดปุยโดยใชพลังงานก฿าซชีวภาพนี้ไดดําเนินการเครื่องที่มีขนาดความกวาง 1,800 มิลลิเมตร 
ความยาว 1,500 มิลลิเมตร  ความสูง 2,300 มิลลิเมตร โดยใชเครื่องยนตแแก฿สโซลีน ขนาด 6.5 แรงมา  เป็นตนกําลังในการขับเคลื่อนโดยขนาดจานปใ้น
เม็ดปุยมีขนาด Ø1,800 มิลลิเมตร  และใชก฿าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิง ที่บรรจุในถังก฿าซขนาด 15 กิโลกรัม พบวา เครื่องปใ้นเม็ดปุยสามารถปใ้น
เม็ดปุยได โดยมีประสิทธิภาพ ก฿าซชีวภาพ 1 ถังสามารถผลิตปุยไดเฉลี่ย 174 กิโลกรัม ใชเวลาในการผลิตเฉลี่ย 52.04 นาที สามารถคัดขนาดความโตของ
เม็ดปุยที่มีขนาดเฉลี่ยระหวาง 3 - 6 มม. คิดเป็น 75.23% ขนาดความโตมากกวา 6 มม. เฉลี่ย 5.23% ขนาดความโตนอยกวา 3-1 มม. เฉลี่ย 19.54%  
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การออกแบบและสร๎างเคร่ืองเหลาก๎านมะพร๎าว 
Design and Fabrication Sharpen Coconut leaves Machine 

 
คชาทัช ปิติธนพงษ๑1 สรวุฒิ เรืองเอี่ยม2 เสาวลักษณ๑ ภาษี3 ชัยรัตน๑   หงษ๑ทอง4 

Kachatatch Pitithapongse, Sorawut Rurngiam, Saowalak Phasee, Chairat Hongthong 
 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อออกแบบและสรางเครื่องเหลากานมะพราว จากปใญหาการเหลากานมะพราววิธีการแบบดั้งเดิมโดยการใชมีดใน
การเหลากานมะพราว ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการการใชมีด จึงเกิดแนวคิดทําการสรางเครื่องเหลากานมะพราว โดยเริ่มจากการศึกษา
เก็บขอมูลกระบวนการทําไมกวาดทางมะพราววาตองเลือกกานมะพราวควรมีความยาวประมาณ 60-80 เซนติเมตร  ไมกวาด 1 ดามนั้นจะแยกเป็น 8 มัด 
มัดละ 35 - 40 กาน ซ่ึงจะใชกานมะพราวทั้งหมด 300 - 400 กาน กานมะพราวที่นํามาใชกับเครื่องนั้นสามารถเหลาไดทั้งกานสดและแหง โดยใชมอเตอรแ
ขนาด ¼ แรงมาเป็นตนกําลังขับมูเลยแ ขนาด 2½ นิ้ว ความเร็วรอบที่ 1,460 รอบตอนาที สงถายกําลังดวยสายพานรองเอไปยังชุดดึงจะใชลอยาง
สังเคราะหแเป็นลูกกลิ้งทําหนาที่ดึงกานมะพราวใหผานชุดมีดจะมีลักษณะทรงกระบอกเรียวทั้ง 2 ดาน ทํามุม 18 องศา ที่มีมูเลยแขนาด 2½ นิ้วความเร็วรอบ
ที่ 1,344 รอบตอนาที เครื่องเหลากานมะพราวนี้มีการติดตั้งชุดชวยนับเฉลี่ย 40 กาน ขั้นตอนการทดลอง นํากานมะพราวปูอนเขาไปในชุดมีด ลูกยาง
ดานลางจะดึงกานมะพราวผานเซ็นเซอรแอินฟาเรตพรอมกับชองรองรับใบมะพราวและกานมะพราวที่ใบมีดเฉือนออกมา เพื่อไมใหมีเศษออกมาภายนอก 
การทดลองแบงเป็น 5 ชุดการทดลอง การทดลองละ 8 คร้ัง พบวาการเหลากานมะพราว 40 กาน ใชเวลาเฉลี่ยในการเหลา 4.34 นาที ไมกวาด 1 ดาม จะ
ใชเวลาทั้งหมด 35.03 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเหลาแบบเดิมโดยใชคน 40 กานใชเวลา 5.59 นาที ไมกวาด 1 ดาม จะใชเวลาทั้งหมด 44.80 นาที 
ดังนั้นเครื่องเหลากานมะพราวจะใชเวลานอยกวา 9.77 นาที  
 
ค าส าคัญ : เครื่องเหลากานมะพราว,กานมะพราว,ไมกวาดทางมะพราว 
 
Abstract 

There is the objective of research to design and to build spine of a coconut palm leaflet sharpen machine, from the 
problem of spine of a coconut palm leaflet, the method of original with using a knife in sharpening of it which maybe occurs 
accident and it may be dangerous from using knife, so to occur the way of thinking to build spine of a coconut palm leaflet sham 
pen, with beginning from studying to keep date the process of bloom making from stalk of a coconut palm that have  to choose 
spine of coconut palm leaflet, there is length about 60 – 80 cm. One bloom will be divided 8 bundles there are 35 - 40 rods in 
each bundle, which will used all of 300 – 400 spine of a coconut palm leaflets. Spine of a coconut palm leaflet that will be 
taken to use with a machine, it can be able to sharpen both fresh rods and dry rods, with using motor size ¼ horsepower etc, 
power drives mule-pulley size 2½ inches, speed of the first round 1,460 rounds per a minute to deliver power with conveyor belt 
A path to pull set, will use synthesis. Rubber wheel to be roller, its function is to pull the spine of a coconut palm leaflet, to 
pass knife set will have cylinder-shaped, both sides of them are tapering, to make an angle 18 degrees that then is mule-pulley 
size 2½ inches, speed of round is 1,344 rounds per minute. The spine of a coconut palm leaflet sharpen machine, there is 
installation counted set average 40 rods. The step of testing, to take the spine of a coconut palm leaflet puts into a rubber knife 
set below, will pull the spine of a coconut palm leaflet through Infra-red censor together with a hole to support leaves of a 
coconut and the spine of a coconut palm leaflet that blade cuts in order not to have pieces come out. Testing has been divided 
to 5 sets, 8 times of testing, it has been found that sharpening of 40 spine of a coconut palm leaflets, to use average time in 
sharpening 4.34 minutes, one bloom will be used all time 35.30 minutes. When to compare with the original sharpening with 
using people, 40 rods are used time 5.59 minutes, one bloom will be used all time 44.80 minutes, so the spine of a coconut 
palm leaflet machine will be used less time than 9.77 minutes. 
 
Keywords : Sharpen Coconut leaves Machine, Sharpen Coconut leaves, broom and coconut palms 
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บทน า 
คนไทยในปใจจุบันมีการประดิษฐแคิดคนอุปกรณแหรือขาวของเครื่องใชทําเองตามลักษณะภูมิภาคในประเทศ ซ่ึงสวนใหญจะนําพืชยืนตนที่มีอยูใน

ภาคนั้นๆ มาใชประโยชนแในการสรางรายไดใหแกครอบครัวหรือเป็นสินคาประจําจังหวัด  ซ่ึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจพืชของประเทศไทย พืชยืนตนที่มี
ทั่วทุกภาคนั้นมีหลายชนิด แตที่พบเห็นมากที่สุด คือ “ต๎นมะพร๎าว” ที่เราเห็นกันอยูทั่วไป คุนเคยและรูจักมาเป็นเวลายาวนาน คนไทยนํามะพราวมาใช
ประโยชนแไดอยางหลากหลาย ผลออนนํามารับประทานน้ําและเนื้อ ในสวนผลที่แกนั้นสามารถนํามาใชประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน สวน
ของมะพราวอีกอยางที่มีบทบาทและสามารถสรางรายไดใหแกครอบครัวและชุมชน นั่นคือ “กานมะพราว” ซ่ึงเป็นการแยกสวนของใบมะพราวและ
กานมะพราวออกจากกันเพื่อนํามาทําเป็น “ไม๎กวาดทางมะพร๎าว” นับเป็นภูมิปใญญาอีกอยางหนึ่งที่คนไทยไดคิดคนหาวิธีประดิษฐแจนสําเร็จและสืบทอด
กันมาจนถึงรุนลูกรุนหลาน 

ลักษณะทั่วไป เป็นไมยืนตน สูงชะลูด 7–10 เมตร เปลือกลําตนแข็ง ใบ ออกเป็นใบรวม มีใบยอยเป็นแผนแคบยาว เรียงสลับกัน เป็นรูปขนนก
ปลายใบแหลม ดอก ออกเป็นชอตามบริเวณกาบที่หุม ดอกยอยขนาดเล็ก ดอกหนึ่งมีกลีบดอกประมาณ 6 กลีบ ผล เป็นรูปกลมหรือรี เสนผาศูนยแกลาง
ประมาณ 8-9.5 นิ้ว เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง ผลออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีน้ําตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเสนใยนุม ชั้นในแข็งเป็นกะลา เนื้อผลมีสีขาวนุม และมี
น้ําใส รสจืดหรือหวาน  การเลือกกานมะพราวที่จะนํามาทําไมกวาดทางมะพราว   ควรเป็นมะพราวสวน  หรือมะพราวทะเล  เพราะ
กานยาว  เหนียว  คงทนตอการกวาด  ถู  มะพราวที่จะนํามาทําไมกวาดทางมะพราวตองเป็นมะพราวกานสูง  ไมแกหรือออนเกินไป 

  

ภาพที่ 1 ตนและทางมะพราว 
       (ที่มา www.leo-jung.blogspot.com ) 

วิธีการท าไม๎กวาดทางมะพร๎าว 
1.  นํากานมะพราวมาเหลาเอาใบออก ผึ่งแดดไว 2 วัน 
2.  นํากานมะพราวที่แหงดีแลวมามัดเปน็กําๆละ 35 - 40 กาน จํานวน 8 มัด 
3.  นํามาถกัเรียงกันเป็นรูปเฝือก มัดดวยเชือกถักมาประกอบกบัดามไมที่เตรียม ไว มัดดวย ลวดตอกตะปูใหแนนกันเล่ือนขึ้น-ลง 

ของไมกวาด 
4.  แบงถักดวยเชือกถักเป็น 16 มัด (จากเดิม 8 มัด) ดึงใหแนน 
5.  แซมดวยกานมะพราวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไมกวาดแนนหนาขึ้น 

 

ภาพที่ 2 การทําไมกวาดทางมะพราว 

        (ที่มา www.satrawoot19.wordpress.com ) 

จากการศึกษากระบวนการจัดทําไมกวาดทางมะพราว พบวาขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบโดยเฉพาะการเหลากานมะพราวแบบดั้งเดิมที่ชาวบาน
เหลา นั้นตองใชเวลามากคิดโดยเฉลี่ยแลวตอหนึ่งคนสามารถเหลาไดเพียง 5-6 กานตอนาทีเทานั้นเอง  ไมกวาดทางมะพราว 1 อันใชกานมะพราว
ประมาณ 300 - 400 กาน (ขึ้นอยูแตละชุมชน) นั่นหมายความวาตองใชเวลาอยางนอย 40 นาทีและในการเหลากานมะพราวดวยมืออาจเกิดอุบัติเหตุจาก
มีดที่ใชเหลาและกานมะพราวมีลักษณะที่คมจึงเสี่ยงตอการถูกเสี้ยนจากทางมะพราวบาดมือได คณะผูวิจัยทําจึงเกิดแนวคิดที่ออกแบบและสรางเครื่อง

http://www.leo-jung.blogspot.com/
http://www.satrawoot19.wordpress.com/
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เหลาก๎านมะพร๎าวขึ้นมา เพื่อชวยประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบโดยทําใหใชเวลาในการเหลาทางมะพราวนอยลง ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเหลา
และยังเพิ่มผลผลิตกานมะพราวใหมีปริมาณสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อสรางเครื่องเหลากานมะพราว 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องเหลากานมะพราว 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. ศึกษาขอมูล 

1.1 ศึกษาวธิีการทาํไมกวาดทางมะพราวตั้งแตการเลือกใชมะพราวที่เหมาะสมมาทาํเป็นไมกวาดทางมะพราว  
1.2 ออกแบบและสรางเครื่องเหลากานมะพราว 

2. จัดเตรียมอุปกรณแและออกแบบเครื่องโดยจะใชลอยางสังเคราะหแเป็นลูกกลิ้งทําหนาที่ดึงทางมะพราว สวนมีดนั้นจะมีลักษณะทรงกระบอก
เรียวทั้ง 2 ดาน ทํามุม 18 องศา ใชมอเตอรแใชมอเตอรแขนาด ¼ แรงมาเป็นตนกําลังขับมูเล ขนาด 2½ นิ้วความเร็วและสายพานรองเอยึดตัวกันระหวาง
ดานขางของสายพานและมูเลยแทําใหเกิดแรงดึง มีสวิตซแเปิดปิดและติดเครือ่งนับจํานวน 6 หลัก พรอมเซ็นเซอรแอินฟาเรดเพื่อนับจํานวน 

 

ภาพที่ 3  การออกแบบและการดําเนินการสรางเครื่องเหลากานมะพราว (ดานขาง) 
 

 
ภาพที่ 4 เครื่องเหลากานมะพราว (ดานบน) 
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ภาพที่ 5 เครื่องเหลาทางมะพราวเสร็จสมบูรณแ 

 
3. ทําการทดลองเหลาโดยใชคนและเครื่องเหลากานมะพราวเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเหลากานมะพราวและจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบกับ

การเหลาแบบเดิม 

 
ภาพที่ 6  การทดลองการเหลากานมะพราวโดยใชคนและเครื่องเหลากานมะพราว 

 
ผลการทดลอง 
 งานวิจัยเร่ืองการออกแบบและสรางเครื่องเหลากานมะพราว ผลปรากฏวาเครื่องเหลาทางมะพราวสามารถนํามาใชไดจริงและมีประสิทธิภาพที่
ดีเวลาในการทดลองจะเร็วกวาการเหลาแบบเดิม โดยทําการทดลองจํานวน 5 ชุด ชุดละ 8 ครั้งแลวจับเวลาคนและเครื่องเหลากานมะพราว เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเครื่องเหลากานมะพราว 

 

ภาพที่ 7  การทดลองการเหลากานมะพราวโดยใชคนและเครื่องเหลากานมะพราว 
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      ตารางที ่1  แสดงผลการทดลองโดยใชคน 
ล าดับ ชุด1ตํอ(นาที) ชุด2ตํอ(นาที) ชุด3ตํอ(นาที) ชุด4ตํอ(นาที) ชุด5ตํอ(นาที) 

1 5.34 6.11 5.48 5.57 5.50 
2 5.51 5.36 5.58 5.35 5.39 
3 5.33 5.42 5.42 5.49 5.36 
4 5.31 6.03 5.47 5.52 6.02 
5 6.04 5.45 5.49 6.11 5.47 
6 5.43 5.37 6.01 6.03 5.59 
7 6.16 5.32 5.48 5.43 5.46 
8 5.44 6.02 5.54 5.51 6.09 

เฉลี่ย 5.57 5.63 5.55 5.62 5.61 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองโดยใชคนในการเหลากานมะพราว แบงเป็นการทดลอง 5 ชุดการทดลอง การทดลองละ 8 ครั้ง จะใชคน

เหลา 1 คนและจับเวลา ไดเวลาดังตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเวลาจะได 44.8 นาที จะไดไมกวาด 1 ดาม 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองโดยใชเครื่องเหลากานมะพราว 
ล าดับ ชุด1ตํอ(นาที) ชุด2ตํอ(นาที) ชุด3ตํอ(นาที) ชุด4ตํอ(นาที) ชุด5ตํอ(นาที) 

1 4.32 4.29 4.36 4.24 4.54 
2 4.22 4.51 4.12 4.35 4.28 
3 4.46 5.04 4.42 4.51 4.51 
4 4.39 4.36 4.14 4.40 4.23 
5 4.23 4.55 4.24 4.48 4.34 
6 4.36 4.31 4.13 4.35 4.55 
7 4.27 4.35 4.38 4.24 4.21 
8 4.11 4.24 4.32 4.16 4.38 

เฉลี่ย 4.29 4.45 4.26 4.34 4.38 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองโดยใชเครื่องเหลากานมะพราว แบงเป็นการทดลอง 5 ชุดการทดลอง การทดลองละ 8 ครั้ง จะใชคนเหลา 

1 คน ไดเวลาดังตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเวลาที่ได 35.03 นาทีจะไดไมกวาด 1 ดาม 
 
สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยเร่ืองการออกแบบและสรางเครื่องเหลากานมะพราว ผลปรากฏวาเครื่องเหลากานมะพราวสามารถนํามาใชไดจริงและมีประสิทธิภาพที่
ดี เวลาในการทดลองจะนอยกวาการเหลาแบบดั้งเดิม การทดลองเครื่องเหลากานมะพราวแบงเป็น 5 ชุดการทดลองการทดลองละ 8 ครั้ง ใชเวลาเฉลี่ยใน
การเหลาที่ 35.03 นาที ตอไมกวาด 1 ดาม  เมื่อเปรียบเทียบกับการเหลาแบบเดิมโดยใชคนจะใชเวลา 44.80 นาที เครื่องเหลากานมะพราว จะใชเวลา
นอยกวา 9.77 นาที 

         ตารางที ่3 แสดงผลเปรียบเทียบระหวางคนและเครื่องเหลากานมะพราว 
ล าดับ คน(นาที) เครื่อง(นาที) 

1 5.57 4.29 
2 5.63 4.45 
3 5.55 4.26 
4 5.62 4.34 
5 5.61 4.38 

เฉลี่ย 5.59 4.34 
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บทคัดยํอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาเครื่องผาจาวตาลโตนดและหาประสิทธิภาพของการผาจาวตาลโตนดโดยเครื่องผาจาวตาลโตนด
ประกอบดวย โครงสรางเครื่อง มีขนาด ความกวาง 76 ซม. ความยาว 56 ซม. ความสูง 80 ซม.  โดยสามารถแบงระบบภายในเครื่องออกเป็น 3 ระบบ คือ 
ระบบจับเมล็ด ระบบผาเมล็ด ระบบสงกําลัง โดยจะใชมอเตอรแไฟฟูาขนาด 2 แรงมา เป็นตนกําลัง ที่ปลายมอเตอรแติดต้ังมูเลขนาด  4  นิ้ว มีความเร็วรอบ
ที่ 1,498 รอบตอนาที สงผานกําลังดวยสายพาน ไปยังมูเลขับใบตัด ขนาด 3 นิ้ว มีความเร็วรอบที่ 2,240 รอบตอนาที ในสวนการทํางานของเครื่องเริ่ม
จากการปูอนเมล็ดตาลโตนดลงในชุดจับเมล็ดตาลโตนด ทําการประกอบใหแนนแลวดันชุดจับเมล็ดตาลโตนดใหหมุนไปตามรองบังคับของเครื่องเขาสูชุดผา
เมล็ดตาลโตนดจนครบรอบ เปลือกแข็งของเมล็ดตาลโตนดจะถูกผารอบเมล็ดตาลโตนด จากนั้นนําเมล็ดตาลโตนดออกจากชุดจับเมล็ดตาลโตนดแลวเปิด
เอาจาวตาลโตนดออก จากผลการทดลองเครื่องผาจาวตาลโตนดเมื่อเทียบกับแรงงานคน  ผลการทดลองโดยใหใชแรงงานคน 1 คนตอผลจาวตาล 1 ลูก 
กับเครื่องผาจาวตาลโตนดที่ผาได 1 ลูกในเวลาที่เทากันผลของการเปรียบเทียบเวลาโดยเฉลี่ยจากการทดลองจํานวน 5 ครั้ง คือจํานวน 30 ลูก คาเฉลี่ยใน
การผาจาวตาลโตนดดวยแรงงานคนอยูที่ 6.54 นาที และเครื่องผาจาวตาลโตนดอยูที่ 3.45 นาที 
 
ค าส าคัญ : เครื่องผาจาวตาลโตนด,ลูกตาลโตนด,จาวตาลโตนด 
 
Abstract 
 There is the objective of research to develop of cutting machine for Pith inside of Palmyra and to find efficiency of 
cutting pith inside of Palmyra, to consist of machine’ structure, size and widthn76c.m., length56cm., hight 80cm., with it can be 
able to divide inside system, 3 systems namely system of seed catchihg, system of seed cutting, system of power support, with 
using  electrical motor 2 horsepower size is source power at the end of mule-pulley installation motor size 4 inches, there is 
speed of round at 1498 round per minute, to support through power with conveyor belt to blade driven mule-pulley size 3 
inches. There is speed of round at 2240 .rounds per minute, in the part of working of machine, to start form putting the seed of 
Palmyra into seed catching set of its. To seize tightly and then to push set of seed  Catching of Palmyra, let to turn as path of 
machine’s controlling, come into the set of seed Palmyra’s cutting until rounds completely. Hand bank of Palmyra’ seed will be 
cut around Palmyra’s seed, after that to take Palmyra’s seed out from its: seed catching and then to open for taking a pith of 
Palmyra out. From the result of testing cutting machine for pith inside of Palmyra when to compare with manpower, the result of 
testing with using manpower 1 person per 1 of pith inside of Palmyra, with a cutting machine for pith inside of Palmyra in the 
same time, the result of compare time with average from testing 5 time namely the numbers of 30, average in cutting of pith 
inside of Palmyra with manpower 6.54 minutes and cutting machine for pith inside of Palmyra at 3.45 minutes. 
 
Keywords : Asian palmyra palm, palmyra, splitting machine 
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บทน า 
 ตาลโตนดเป็นไมในตระกูลเดียวกับปาลแมและมะพราว  จัดเป็นไมชนิดใหผลที่พบไดทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย เชน จังหวัดสงขลา 

เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท พิษณุโลก และ จังหวัดอื่นๆ ประโยชนแจากสวนตางๆ ของตาลโตนดมีมากมายตั้งแต ราก ลําตน ใบ ดอก 
และผล โดยรากนํามาทํายา ลําตนนํามาทําตะเกียบ ใบนํามาทํากระดาษ น้ําตาลจากงวงตาลนํามาทําน้ําตาลสดผลตาลออนนํามาใชในอุตสาหกรรมผลไม
ในน้ําเชื่อมบรรจุกระปอง ผลตาลสุกนํามายีกับน้ําหรือเรียกวาเนื้อตาลยีใชทําขนมตาล ผลผลิตจากตนตาลเป็นสินคาเกษตรที่ชวยเพิ่มรายไดเสริมใหกลุม
เกษตรกรที่ปลูกตาลไวตามคันนา หรือเป็นรายไดหลักใหแกเกษตรกรที่ปลูกตาลในเชิงพาณิชยแ  ซ่ึงการแปรรูปโดยใชเครื่องมือแบบเกา คือใชมีดผาจาว
ตาลโตนด โดยการใชมีดผาจาวตาลโตนดอาจทําใหมีดที่ทําการผาจาวตาลโตนดไปโดนเนื้อของจาวตาลโตนดและทําใหเนื้อจาวตาลโตนดไมสวยมีผลตอ
ราคาขายในทองตลาด เพราะแรงที่กระทําการผาตองใชแรงจํานวนมากในการผาจาวตาลโตนด เมื่อทําไปนานเกิดการเมื่อยลาและใชเวลานานในการทํา
การผลิตและใชแรงงานคนในการผาจาวตาลโตนดจํานวนที่มาก ซ่ึงมีขั้นตอนในการผาจาวตาลโตนดดังตอไปนี้ คือ  

นําเมล็ดตาลโตนดที่ไดจากผลตาลที่สุกเต็มที่แลว นํามาใสกระสอบปุย ผูกปากกระสอบใหแนน แชน้ําไวประมาณ 5 วันและตองไมแชนานกวา 
1 เดือน เพราะจะทําใหเมล็ดตาลโตนดเนา  

นําเมล็ดตาลโตนดขึ้นจากน้าํ กองทับกนัแลวใชฟางคลุมรดน้ํา 2 - 3 วัน/ครั้ง ประมาณ 15 วัน จะงอกรากยาวประมาณ 1 คืบ เด็ดปลายราก
ออกเล็กนอย เพื่อใหจาวสมบูรณแเต็มที่ ทิ้งไวอีกประมาณ 30 วัน จาวตาลโตนดจะขยายเต็มเมล็ด การสังเกตวาจาวตาลโตนดเต็มเมล็ดหรือยังนั้น ใหสังเกต
ที่รากตาลโตนด ถารากตาลโตนดมีสีน้ําตาล และสวนที่ติดกับเมล็ดโตนดเร่ิมคอดลง แสดงวาเป็นเมล็ดที่พรอมจะนําไปผาเอาจาวตาล  

นําเอาเมล็ดตาลโตนดมาผาเอาจาวตาลดานในออกมา โดยการผาดวยมีดหรือกรรไกรผา  
นําเอาจาวตาลโตนดที่ไดไปทําการแปรรูปโดยการเชื่อม 
จากสภาพปใญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องผาจาวตาลโตนดที่ทันสมัย และสามารถใชในการผาจาวตาลโตนดไดรวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและสะดวกปลอดภัยในการผาจาวตาลโตนดที่ใชแรงงานคนในการผาจาวตาลโตนดเพียงคนเดียวและสามารถที่จะเพิ่มผลผลิต  
 

วัตถุประสงค๑  
1. เพื่อพัฒนาเครื่องผาจาวตาลโตนด 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผาจาวตาลโตนด 
 

ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
งานวิจัยนี้ใหความสําคัญในการออกแบบและพัฒนาเครื่องผาจาวตาลโตนดสําหรับใชกับลูกตาลโตนดที่ปลูกในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอยีด

ดังนี้ 
 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมลด็ตาล 
วัตถุประสงคแเพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดตาลโตนด (Sahin and Sumnu, 2006) ไดแก ขนาดใหญสุดและเล็กสุดของความ

กวาง (W) ความสูง (H) และความหนา (T) ของเมล็ดตาล รวมทั้งความหนาของเนื้อและเปลือกกอนถึงจาวตาล (t) สําหรับใชเป็นเกณฑแในการออกแบบชุด
จับเมล็ดตาล และคํานวณเสนทางการเคลื่อนที่ของชุดจับเมล็ดตาลโตนดที่จะนาํเมล็ดตาลโตนดเขาไปผากับชุดผาเมล็ดตาลโตนด เป็นตน ดําเนินการศึกษา
โดยการสุมวัดขนาดเมล็ดตาลพันธุแผสมจาํนวน 5 เมล็ด ดวยเวอรแเนียคารแลิปเปอรแ ซ่ึงตําแหนงในการวัดแสดงดัง ภาพที ่1 

 
 

 
ภาพที่ 1. ตําแหนงในการวัดลูกตาลโตนด 

 
จากการศึกษาพบวาความกวางของเมล็ดตาลโตนดมีคาระหวาง 64-96 มิลลิเมตร มีคาเฉลี่ย 75±6.7 มิลลิเมตร ความสูงของเมล็ดตาลโตนดมี

คาระหวาง 76-120 มิลลิเมตร มีคาเฉลี่ย 89.8±10.4 มิลลิเมตร ความหนาของเมล็ดตาลโตนดมีคาระหวาง 40-65 มิลลิเมตร มีคาเฉลี่ย 51.9±6.3 
มิลลิเมตร และความหนาของเนื้อและเปลือกกอนถึงจาวตาลมีคาระหวาง 7-12 มิลลิเมตร มีคาเฉลี่ย 9.7±1.5 มิลลิเมตร (ตาราง 1) ซ่ึงจะใชคาที่ไดนี้ไป
ออกแบบเครื่องตอไป 

 

 

 

H 

t 

W 

T 
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    ตารางที ่1 แสดงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดตาลโตนด 

คุณสมบัติ 

การวัด (mm) 

ความกวาง(W) ความสูง     (H) ความหนา (T) 
ความหนาของ

เปลือก(t) 

สูงสุด (Maximum) 96 120 65 12 
ต่ําสุด(Minimum) 64 76 40 7 
เฉลี่ย (Average) 75 89.8 51.3 9.7 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standarddeviation) (±) 

6.7 10.4 6.3 1.5 

 
กระบวนการแปรรูปจาวตาลโตนด  
ในกระบวนการผาจาวตาลโตนดจะมีวธิผีาจาวตาลเพื่อทําจาวตาลเชื่อมอยู 2 วธิี คือ  
วิธีที่ 1 วิธีการผาเมล็ดตาลโตนดดวยแรงงานคนนั้น จะใชมีดอีโตหลายขนาดแลวแตความถนัดในการใชงานของแตละบุคคล การผาจะเริ่มจาก

การใชมีดสับดานขางของเมล็ดตาลไปเรื่อยๆ จนกวาจะรอบทั้งลูกแลวใชมีดงัดเอาจาวตาลออกมาจากเมล็ด ใชเวลาในการผา 4-5 นาที/เมล็ด 

 
ภาพที ่2. ลักษณะของจาวตาลโตนดดวยมีด 

    (ที่มา:www.oknation.nationtv.tv/blog/) 
 

วิธีที่ 2 การผาจาวตาลโตนดดวยกรรไกร วิธีการผาคือ นําเอาเมล็ดตาลโตนดวางไวในเปูาของฐานกรรไกรในแนวตั้ง แลวโยก
กรรไกรใหใบมีดตัดเม็ดตาลโตนดออกเป็น 2 ซีกแลวนํามาแคะจาวตาลออกจากเมล็ดตาลโตนด วิธีนี้จะสามารถผาจาวตาลโตนดไดมาก รวดเร็ว
และปลอดภัยกวาวิธีการผาดวยมือ แตมีขอเสียอยูตรงที่ จาวตาลโตนดที่ผาออกมาไดนั้นจะมีลักษณะเป็น 2 ซีกแตละซีก เมื่อนําไปแปรรูปโดย
การเชื่อมแลวจะเละไมสวยงามไมนารับประทาน ทําใหไมเป็นที่ตองการของตลาด  

 

ภาพที ่3. แสดงวิธีการผาจาวตาลโตนดดวยกรรไกร 
       (ที่มา:http://goo.gl/zznq9v.) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
การศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพฒันาเครื่องผาจาวตาลกึ่งอัตโนมัติ ผูศึกษาไดคนควาศึกษาในสวนที่เกีย่วของ ดังนี้ นายอนุพงคแ สืบตอ

งาม,นายพันธวัฒนแ สงวนสัตยแ,นางอนุรักษแ บุญเวยีง ป ีพ.ศ. 2545 ไดทําการศึกษาเร่ืองการออกแบบและสรางเครื่องผาจาวตาล 
โดยโครงงานเครื่องผาจาวตาลนี้ มีวัตถุประสงคแในการออกแบบและสรางใหมีความเหมาะสมกับการทํางานในระดับของเกษตรกร โดยสามารถ

ใชงานไดงาย มีความปลอดภัย ในการทดสอบไดกําหนดตัวแปร คือ ชนิดของใบเลื่อยวงเดือนแบบติดใบมีดคารแไบดแและแบบไมติดใบมีดคารแไบดแ  และชนิด
ของลูกตาลจากจังหวัดชัยนาท  นครสวรรคแและนครราชสีมา ผลที่ไดจากการทดสอบพบวา ใบเลื่อยวงเดือนชนิดที่มีใบมีดคารแไบดแสามารถทํางานไดดีกวา
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ใบเลื่อยวงเดือนแบบไมมีใบมีดคารแไบดแโดยใหประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยเทากับ 81.33% ขณะที่ใบเลื่อยวงเดือนแบบไมมีมีดคารแไบดแประสิทธิภาพ
เฉลี่ยเทากับ 48% คาสมรรถนะในการทํางานเฉลี่ยของใบเลื่อยวงเดือนแบบติดใบมีดคารแไบดแเทากับ 65 ลูกตอชั่วโมง 

การออกแบบและสร๎างเครื่องผําจาวตาลโตนด 
  การออกแบบเครื่องผาเมล็ดตาลโตนดนั้น มีสวนประกอบหลกั คือ โครงสรางเครื่อง (Main frame) ชุดจับเมล็ดตาล (Holding unit) ชุดผา
เมล็ดตาล (Cutting unit)  ระบบสงกําลัง (Power transmissions unit) และใชมอเตอรแไฟฟูาขนาด 2 แรงมา เป็นตนกําลัง โดยแตละสวนมีรายละเอยีด
ในการออกแบบดังนี ้
 
 

 
ภาพที ่4. โครงสรางของเครื่องผาจาวตาลโตนด 

 
  โครงสร๎างของเครื่อง โครงสรางที่ออกแบบมีขนาด ความกวาง 76 ซม. ความยาว 56 ซม. ความสูง 80 ซม.  วัสดุที่ใชสรางสวนใหญจะเป็น 
สแตนเลสกลองขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ซ่ึงอุปกรณแตางๆ ของเครื่องผาเมล็ดตาลโตนดจะติดต้ังบนโครงสรางดวยนัตและสกรู 
 ชุดผําเมล็ดตาลโตนด มีหนาที่หลัก คือ ผารอบๆ เมล็ดตาลโตนด ประกอบดวยใบเลื่อยวงเดือนขนาด 4 นิ้ว 40 ฟใน จํานวน 1 ใบ ติดตั้ง 1 
ตําแหนง ตามเสนทางการเคลื่อนที่ของชุดจับเมล็ด การสงกําลังจากมอเตอรแไฟฟูาขนาด 2 แรงมาไปขับชุดผาเมล็ดโตนดจะใชมูเลยแและสายพานเนื่องจาก
ออกแบบงาย ไมเกิดเสียงดังขณะทํางาน ราคาถูก และหาซ้ืองาย  
  ชุดจับเมล็ดตาล ทําหนาที่จับยึดเมล็ดตาลโตนดและนําเมล็ดตาลโตนดเขาไปผายังชุดผาเมล็ดตาลโตนด ประกอบดวย เปูาจับเมล็ดตาลและชุด
แผนเลือนบังคับการเคลื่อนที่ของชุดจับเมล็ดตาลโตนด 
 

 
ภาพที่ 5. ชุดจับเมล็ดตาลโตนดและชุดผาเมล็ดตาลโตนด 

 
วิธีด าเนินงาน 

 การทดลองเครื่องผาจาวตาลโตนด เป็นการทดลองเพื่อคนหาและวิธแีกไขปใญหาตาง ๆ เพื่อหาประสิทธภิาพของเครื่องผาจาวตาลโตนดใหได
สูงที่สุดทางผูวิจัยทําสามารถจัดทําขั้นตอนทดลองดังนี้  

 การทดลองเครื่องผําจาวตาลโตนดทางผู๎วิจัยได๎เตรยีมเครื่องมือและอุปกรณ๑ดังนี้ 
1. เครื่องผาจาวตาลโตนดจาํนวน 1 เครื่อง  
2. ผลของลูกจาวตาลโตนด จํานวน  30  ผล 
3. นาฬิกาจับเวลา  

ใบตัดลูกตาล 

ชุดแผนเลือน
บังคับการ

เคลื่อนที่ของชุด
จับเมล็ดตาลโตนด 

CLAMPS ยึดลูก
ตาล 

เบาจับยึดลูกตาล 

ชุดจับเมล็ด
ตาลโตนด 

ชุดผาเมล็ดตาลโตนด 

มอเตอรแ 2 ขนาด
แรงมา 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 430 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. ตรวจสอบเครื่องใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  
2. ยกคันโยกCLAMPSยึดตัวจับเมล็ดตาลโตนดขึ้นมาและนําเมล็ดตาลโตนดใสเขาไปในตัวจับเมล็ดตาลโตนด  
3. เปิดสวิทชแใบตัด เพื่อที่จะผาเอาจาวตาลโตนดออกมา  
4. ดันชุดเลือนบังคับการเคลื่อนที่ของชุดจับเมล็ดตาลโตนดเขาหาใบตัด 
5. เมื่อเมล็ดตาลโตนดถูกใบตัดผาแลวจึงหมุนเบาบังคับการหมุนเพื่อหมุนเมล็ดตาลโตนดใหหมุนผารอบเมล็ดตาลโตนดจนแยกออก

จากกันเป็น 2 ซีก  
6. เมื่อแยกออกเป็น 2 ซีกแลวจึงดึงชุดเลือนบังคับการเคลื่อนที่ของชุดจับเมล็ดตาลโตนดกลับ 
7. ยกคันโยกCLAMPSยึดตัวจับเมล็ดตาลโตนดออกมาจากตวัจับเมล็ดตาลโตนด  
8. แกะเปลือกแข็ง ของเมล็ดตาลโตนดออกเพื่อแกะจาวตาลออกจากเปลือกแข็ง 

 
การทดลองเครื่องผําจาวตาล  
 ผลการทดลองเครื่องผําจาวตาล 
 การทดลองใช เครื่องผาจาวตาล แลวทาํการจับเวลาในการผาจาวตาลเปรียบเทียบ 
 

ตารางที ่2. ตารางการผาจาวตาลโตนดดวยเครื่องผาจาวตาลโตนด 

ครั้งที่ จํานวนผลจาวตา(ลกู) การใชเครื่องผาจาวตาล (นาที) 

1 10 3.59 

2 10 3.57 

3 10 3.20 

คาเฉลี่ยเวลาในการผาจาวตาล 10 3.45 

 

การใ  เคร ่องผ่า า ตาล  นาที 
3

3.5

4

   

3.59 3.57

3.2

การใ  เคร ่องผา่ า ตาล  นาที 

 
ภาพที ่6. แสดงการผาจาวตาลโตนดดวยเครื่องผาจาวตาลโตนด 

 
ตารางที ่3. ผลการผาจาวตาลที ่30 ลูก  

ผลของจาวตาลโตนด(ลูก) ผลที่สมบูรณแ ผลที่ไมสมบูรณแ 
30 28 ลูก 2 ลูก 

   
จากตารางที่ 3. จะพบวาประสิทธภิาพของเครื่องผาจาวตาล ผลของจาวตาลทีส่มบูรณแอยูที่ 28 ลูก และสวนที่ไมสมบรูณแที่ 2 ลูก มาจากขนาดของเมล็ด
ตาลมีขนาดเล็กเวลาผาทาํใหโดนเนื้อจาวตาล และมีการเนาเนื่องจากการแชของเมล็ดตาลนานเกินที่กําหนด  
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ภาพที ่7. (a) เมล็ดตาลโตนด,(b) เมล็ดตาลโตนดที่ผาดวยเครื่องจักร,(c) เมล็ดตาลโตนดที่เกิดความเสียหายจากการผาดวยเครื่อง 
สรุปผล  

การผาเมล็ดตาลเพื่อแยกเอาจาวตาลไปขายหรือทาํขนมของเกษตรกรเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใชแรงงานคนเป็นหลัก ซ่ึงมีปใญหาอยูหลายประการ 
ไดแก ใชเวลาในการทาํงานมาก ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุมีดบาดมอื รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการทํางานในชวงที่ตลาดตองการจาวตาลมาก
เป็นพิเศษ เพื่อผอนคลายปใญหาดังกลาวจึงไดออกแบบและพัฒนาเครื่องผาเมล็ดตาลโตนด โดยใชขอมูลจากการศึกษาขอมูลที่จําเป็นตอการออกแบบจนได
เครื่องผาจาวตาลโตนดที่มีสวนประกอบหลัก คือ โครงสรางเครื่อง ชุดจับเมล็ด ชุดผาเมล็ด ระบบสงกําลัง และใชมอเตอรแไฟฟูาขนาด 2 แรงมา เป็นตน
กําลัง จากการทดลองผาจาวตาลจากเครื่องที่สรางขึ้น เมือ่นํามาเปรียบเทียบการทํางานระหวางการใชแรงงานคนกับเครื่องผาจาวตาลผลของการทดลอง
จํานวน 30 ลูก คาเฉลี่ยในการผาจาวตาล แรงงานคนอยูที่ 6.54 นาท ีและเครื่องจักรอยูที ่3.45 นาที คือประหยัดเวลา ลักษณะของผลจาวตาลมีคุณภาพที่
ดี ซ่ึงเครื่องผาจาวตาลโตนดสามารถที่จะนําไปใชทดแทนแรงงานคนไดตอไปในอนาคต 
 

ตารางที ่4. ตารางการเปรียบเทียบการผาจาวตาลโตนดดวยคนและการผาจาวตาลโตนดเครื่อง 

ครั้งที่ จํานวนผลจาวตาล(ลกู) การใชคนผาจาวตาล (นาที) การใชเครื่องผาจาวตาล (นาที) 
1 10 6.40 3.59 
2 10 7.12 3.57 
3 10 6.11 3.20 

คาเฉลีย่เวลาในการผาจาวตาล 10 6.54 3.45 
 

0

10
6.4 7.12 6.11 6.54

3.59 3.57 3.2 3.45

ตารางการเปรียบเทียบการผาจาวตาลโตนดดวยคน
และการผาจาวตาลโตนดเครื่อง

การใ  คนผ่า า ตาล  นาที การใ  เคร ่องผ่า า ตาล  นาที 

 
ภาพที ่8. การแสดงเปรียบเทียบการผาจาวตาลโตนดดวยคนและเครื่องผาจาวตาลโตนด 
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กิจกรรมในรอบวันและการกินอาหารของลิงไอ๎เงี๊ยะ (Macaca assamensis) ในอุทยานแหํงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี  
Daily Activity and Diet of Assamese Macaques (Macaca assamensis)  

in Erawan National Park, Kanchanaburi Province 
 

จริยา สิงหะ1 รองลาภ สุขมาสรวง2 และ ประทีป ด๎วงแค3 
Jariya Singha, Ronglarp Sukmasuang and Prateep Duangkae 

 
บทคัดยํอ 

การศึกษากิจกรรมในรอบวันและการกินอาหารของลิงไอเง๊ียะ ในอุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใชวิธีศึกษาแบบสองกราด (scan sampling method) พบวา ลิงไอเง๊ียะมีการเดินทางมากที่สุด รองลงมาคือ
การกิน และการพักผอน รอยละ 18.82 17.42 และ 16.11 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของลิงไอเง๊ียะชวงเวลากลางวัน
แตกตางจากคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (  = 973.73; df = 9) ลิงไอเง้ียะใชเวลาในการเลน (playing) และการปีน (climbing) ไมแตกตางจากคาเฉลี่ย 
ขณะที่กิจกรรมการเดินทาง (traveling) การกิน (feeding) การพัก (resting) และการทําความสะอาดรางกายใหแกกัน (grooming) มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย
อยางมีนัยสําคัญ เวลาที่ใชสําหรับกิจกรรมความกาวราว (aggressive) การเลี้ยงดูลูก (parental care) กิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศ (sexual) และกิจกรรมอื่น 
ๆ (other) มีนอยกวาคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ ชนิดอาหารที่ลิงกินพบ 27 ชนิด เป็นพืช 25 ชนิด รวมถึงอาหารจากมนุษยแ สัตวแขนาดเล็ก และแมลงบาง
ชนิด พบวาผลไมเป็นสวนที่กินมากทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลงคิดเป็นรอยละ 42 และ 50 ตามลําดับ รองลงมาคือ ใบออน ยอดออน เมล็ด และดอก 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาและจัดการตอไปเพื่อการอนุรักษแลิงไอเง๊ียะไดเสนอไวในการศึกษานี้แลว 

 
ค าส าคัญ : ลิงไอเง๊ียะ กิจกรรมในรอบวนั การกินอาหาร อุทยานแหงชาติเอราวณั 
 
Abstract  
 The study on daily activity and diet of Assamese macaques (Macaca assamensis) were conducted in Erawan National 
Park, Kanchanaburi Province during June 2015 and March 2016, by using instantaneous scan sampling method. The results 
showed that locomotion was the most activity time of the animal, followed by feeding and resting were 18.82% 17.42% and 
16.11%. The result also showed that duration of all activities during day time have different with the average significantly (  = 
973.73; df = 9). The results showed that macaques spent time for playing and climbing did not significant different from the 
average, whereas the time spent for traveling, feeding, resting, and grooming activities were higher than the average significantly. 
The time spent for aggressive, parental care, sexual, and other activities were lower than the average significantly. Twenty seven 
food items were consumed by the Assamese macaques, 25 food items out of all were plant parts and including provisioning food 
and some small body size of animal and insect species. The macaques spent most of feeding time on fruit part both during the 
wet and the dry season, 42% and 50% of the feeding time respectively, followed by young Leave, bud, seed and flower parts 
respectively. Recommendations for further studies and managements of the species conservation were proposed in this study. 
 
Keywords : Macaca assamensis, Daily Activity, Diet, Erawan National Park 
 
บทน า 

ลิงไอเง๊ียะ (Macaca assamensis) เป็นสัตวแปุาที่พบอาศัยตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือเขาหินปูน สามารถปรับตัวอาศัยในถิ่นอาศัยที่เปลี่ยนไป
แมในพื้นที่กิจกรรมมนุษยแบางแหง ในธรรมชาติลิงไอเง๊ียะมีถิ่นอาศัยกระจายอยูในประเทศเนปาล สิกขิม ภูฐาน อัสสัม ยูนาน พื้นที่ทางตอนเหนือของ
ประเทศเมียนมารแ และอินโดจีนตอนเหนือ ประเทศบังกลาเทศ อินเดีย ลาว ไทย เวียดนาม และประเทศจีน (Lekagul and McNeely, 1988; Walker 
and Molur, 2007) ในประเทศไทยพบลิงไอเง๊ียะอาศัยทางภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันตก และบางสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตมี
การศึกษาดานสัณฐานวิทยาและลักษณะทั่วไป ในปใจจุบันพบการศึกษาดานนิเวศวิทยา พฤติกรรมของลิงไอเง๊ียะมากขึ้น แตยังมีผลการศึกษานอยและพบ
ในบางพื้นที่ ไดแก ทีว่ัดถ้ําปลา จังหวัดเชียงราย (คมกริช, 2551; คมกริชและนันทิยา, 2553; Aggimarangsee, 1992) และเขตรักษาพันธุแสัตวแปุาภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ (Ostner et al., 2008; Schulke et al., 2005) โดยพื้นที่ทางดานตะวันตกของประเทศ นอกจากมีรายงานเกี่ยวกับจํานวนประชากรของ
สัตวแชนิดนี้วามีนอยในพื้นที่แลว ยังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในรอบวันและชนิดพืชอาหารของลิงไอเง๊ียะมากอน 

อุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมแหงหนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงมี
ธรรมชาติและสัตวแปุาชนิดตาง ๆ มีน้ําตกที่สวยงาม และเป็นพื้นที่เพียงแหงเดียว ในภาคตะวันตกที่สามารถพบลิงเห็นไอเง๊ียะภายพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เอราวัณ ในพื้นที่ใกลกับแหลงทองเที่ยว ลิงไอเง๊ียะไดรับการจัดสถานภาพทางการอนุรักษแวาอยูในภาวะใกลถูกคุกคาม (Near threaten) (International 

                                                           
1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปุาไมและสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
2 ภาควิชาชีววิทยาปุาไม คณะวนศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ E-mail address: mronglarp@hotmail.com 
3 ภาควิชาชีววิทยาปุาไม คณะวนศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ E-mail address: mronglarp@hotmail.com 
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Union of Conservation or Nature and Natural Resources [IUCN], 2016) ประชากรมีแนวโนมลดจํานวนลง แมวาประชากรสวนใหญปรากฏใน
พื้นที่อนุรักษแรวมถึงภายในอุทยานแหงชาติเอราวัณ แตก็มีความเสี่ยงทั้งจากกิจกรรมมนุษยแในรูปแบบตาง ๆ เชน การเกิดไฟปุา การรบกวน การลา 
ตลอดจนกิจกรรมมนุษยแรูปแบบอื่นทําใหประชากรของลิงกลุมนี้มีจํานวนลดลงตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากิจกรรมในชวงเวลา
กลางวันและการกินอาหารของลิงไอเง๊ียะในอุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทําความเขาใจทั้งที่ตัวสัตวแและสภาพแวดลอม เพื่อสามารถใช
ในการจัดการทั้งถิ่นอาศัยและประชากร นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ไดยังสามารถใชทําความเขาใจและการจัดการในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะในปุาดานตะวันตก
ของประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเกิดประโยชนแตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากิจกรรมในชวงเวลากลางวันของลิงไอเง๊ียะในอุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาการกินอาหารของลิงไอเง๊ียะในอุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ประเทศไทยมีลิงในกลุมมาคัคสแ (macaque) ทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก ลิงแสมหรือลิงหางยาว (Macaca fascicularis) ลิงวอก (Macaca 
mulatta) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงกัง (Macaca nemestrina) และลิงไอเง๊ียะหรือลิงวอกภูเขา (Macaca assamensis) มีชื่อสามัญวา 
Assamese macaque ชื่อทองถิ่นไดแก ลิงไอเง๊ียะ (อลงกรณแ, 2544; Lekagul and McNeely, 1988) ลิงอายเง๊ียะ หรือ ลิงวอกภูเขา (จอหแน, 2546) 
Lekagul and McNeely (1988) รายงานวา ลิงไอเง๊ียะมีถิ่นอาศัยกระจายอยูในประเทศเนปาล สิกขิม ภูฐาน อัสสัม ยูนาน พื้นที่ทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา และอินโดจีนตอนเหนือ Walker and Molur (2007) พบวา ลิงไอเง๊ียะมีถิ่นอาศัยกระจายและสามารถพบไดในประเทศบังกลาเทศ อินเดีย 
เมียนมารแ ลาว ไทย เวียดนาม และจีน  

ปใจจุบัน ลิงไอเง๊ียะมีสถานภาพทางการอนุรักษแเป็นสัตวแปุาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวแปุา พ.ศ. 2535 (กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวแปุา และพันธุแพืช, 2546) ขณะที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษแธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union of Conservation 
or Nature and Natural Resources;  IUCN) จัดสถานภาพการอนุรักษแของลิงไอเง๊ียะวามีสถานะใกลถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) หรือมีแนวโนม
ที่ถูกคุกคามในอนาคตอันใกล (Boonratana et al., 2008; IUCN, 2016) โดย Convention on International Trade in Endangered Species [CITES] 
(2015) ไดจัดใหลิงไอเง๊ียะมีสถานภาพการคุมครองอยูบัญชีหมายเลข 2  

การทํากิจกรรมทั่วไปของลิงไอเง๊ียะที่สามารถพบไดแก การพักผอน การกิน การเคลื่อนที่ การสบายตัวและทําความสะอาด การเลน การ
กาวราว และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศ (คมกริชและนันทิยา, 2553; Pandey and Chalise, 2013) โดยพบวาสวนใหญลิงไอเง๊ียะมีการพักผอน การกิน การ
เคลื่อนที่ มากกวาการทํากิจกรรมอื่น ๆ ปใจจุบัน การศึกษาดานนิเวศวิทยาและดานเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงไอเง๊ียะในประเทศไทยคอนขางมีนอยและไม
เป็นที่แพรหลายมากนัก ประกอบกับพื้นที่อาศัยมีอยูอยางจํากัดโดยในพื้นที่ปุาอนุรักษแหรือปุาธรรมชาติ ลิงไอเง๊ียะมักอาศัยในปุาบนภูเขาสูงหรือตามที่ราบ
สูง ซ่ึงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 500 ถึง 3,500 เมตร คมกริช และนันทิยา (2553) พบวาลิงไอเง๊ียะมีพื้นที่อาศัยและอาหารที่
คอนขางจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ ตองมาอาศัยในพื้นที่วัด สถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ที่มีนักทองเที่ยวคอยใหอาหารสัตวแ เชน ปลา นก และลิงมารอ
คอยอาหารหรือแยงอาหารจากนักทองเที่ยวเทานั้น ผลการศึกษาการทํากิจกรรมของลิงไอเง๊ียะ ณ วัดถ้ําปลา ระหวางเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2552 ถึง 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 พบวา ลิงมีกิจกรรมการพักผอนมากที่สุด รอยละ 29.3 รองลงมาคือ การกิน รอยละ 22.7 และมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศนอย
ที่สุด รอยละ 2.7 โดยลิงมีกิจกรรมตาง ๆ ผันแปรไปในแตละเดือน ลิงมีปฏิสัมพันธแกับมนุษยแหลายกลุม ไดแก นักทองเที่ยว พระสงฆแ แมคา  พอคา และ
ชาวบาน พบวาลิงกินอาหารจากมนุษยแมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 61.7 สวนอาหารจากธรรมชาติ รอยละ 38.3 (คมกริช และ นันทิยา, 2553) 

Zhou et al. (2011) รายงานวาลิงไอเง๊ียะกินพืชเป็นอาหาร 69 ชนิด คิดเป็นรอยละ 85.2 ของชนิดอาหารทั้งหมด ลิงเลือกกินสวนตาง ๆ ของ
พืช ไดแก กินใบออน รอยละ 74.1 กินผล รอยละ 17.4 โดยพบวาสวนใหญลิงกินใบไมเป็นอาหารหลัก มากถึง รอยละ 75.5 กินผล รอยละ 20.1 (Huang 
et al.,2015) Schulke et al. (2005) พบวา ลิงกินสัตวแขนาดเล็ก ไดแก สัตวแเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก นกสัตวแเลื้อยคลาน แมงมุม แมลง และหอย มาก
ถึงรอยละ 20 ของชนิดอาหารลิงกินทั้งหมด ขณะที่ลิงแสม หรือลิงหางยาวเลือกกิน ผล ดอก ใบ แมลง ปู ผึ้ง ผีเสื้อ แมงมุมบางชนิด และตั๊กแตน และ
พบวากินแมลงในเวลากลางวันชวงพักผอนและทําความสะอาดตัว (Rajeshkumar et al., 2014)  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
พื้นที่ศึกษา 

อุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ไดประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2518 เป็นอุทยานแหงชาติลําดับที่ 12 ของประเทศ
ไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,735 ไร อยูในเขตอําเภอเมือง อาํเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
มีสภาพพื้นที่เป็นปาุและภูเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบเป็นแหง ๆ อยูสูงจากระดับน้ําทะเลระหวาง65 - 996 เมตร ภูเขาสวนใหญเป็นเทือกเขาหินปูน ชนิด
ปุาที่สําคัญมี 3 ชนิด คือ ปาุเบญจพรรณ ปุาดิบแลง และปุาเต็งรัง มีความหลากหลายของชนิดพันธุแสัตวแปุา โดยมกีารสํารวจพบสัตวแประเภทนกถึง 314 
ชนิด สัตวแเล้ียงลูกดวยนม 104 ชนิด สัตวแเล้ือยคลาน 43 ชนิด สัตวแสะเทินน้ําสะเทินบก 23 ชนิด ปลาและสัตวแน้าํอื่น ๆ อีก 19 ชนิด (อุทยานแหงชาติ
เอราวัณ, 2558) 
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การเก็บข๎อมูล 
 ดําเนินการเก็บขอมูลระหวาง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 บริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 
รวม 10 เดือน มีวิธีการ ดังนี้ 

1. ศึกษาการทํากิจกรรมในรอบวันของลิงไอเง๊ียะ โดยการเฝูาสังเกตการทํากิจกรรมของลิงไอเง๊ียะในแตละชวงของการเฝูาสังเกต ระหวางเวลา 
07.00-17 .00 น. โดยวิธีแบบสองกราด (scan sampling method) (Altmann, 1974) โดยเฝูาสังเกตลิงไอเง๊ียะ ภายใน 5 นาที ตอการสังเกต 1 
ชวงเวลา 15 นาที โดยรายละเอียดประเภทกิจกรรมที่ทําการจําแนก และสังเกต ไดแก การกิน (feeding) การพักผอน (resting) การทําความสะอาด
รางกาย (grooming) การปีน (climbing) การเดินทาง (traveling) การเลน (playing) ทางเพศ (sexual) กาวราว (aggressive) การเลี้ยงดูลูก (parental 
care) และกิจกรรมอื่นๆ (other) (คมกริช และนันทิยา, 2553 Hambali et al., 2012; Rajeshkumar et al., 2014) 

2. ศึกษาชนิดอาหารของลิงไอเง๊ียะ พรอมกับการดําเนินการศึกษาพฤติกรรมการกิน  โดยบันทึกจํานวนครั้งของการกินพืชอาหารแตละชนิด 
และแตละสวน ไดแก ใบออน ยอดออน ดอกไม ผลไม และเมล็ดของพืชแตละชนิด แลวเปรียบเทียบความแตกตางของพืชอาหารแตละสวน (Pandey and 
Chalise, 2013; Huang et al., 2015) 

 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1. นําขอมูลเวลาของการทํากิจกรรมแตละประเภท มารวมกันแลวคํานวณเป็นคารอยละของแตละประเภท โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ 
Microsoft Excel เปรียบเทียบเวลาที่ลิงใชในการทํากิจกรรมแตละประเภทที่ไดกับคาเฉลี่ย โดยใช Chi-square test พิจารณาผลที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
และ 0.01 (Hambali et al., 2012; Rajeshkumar et al., 2014) 

2. จัดทํารายชื่อชนิดอาหารของลิงไอเง๊ียะที่พบวากิน โดยจําแนกตามฤดูกาลเป็นสวนตาง ๆคํานวณรอยละความถี่สวนตาง ๆ ของพืช ไดแก ใบ 
ดอก ผล ยอดออน ที่พบวากินในตาราง Microsoft Excel แลวเปรียบเทียบความแตกตางของการกินพืชอาหารแตละสวนโดยการคํานวณเป็นคารอยละ 
(Pandey and Chalise, 2013; Huang et al.,2015) 
 
ผลการวิจัย 

กิจกรรมในชํวงวัน 
ผลการศึกษากิจกรรมในชวงวันของลิงไอเง๊ียะรวม 2,323 นาที พบวาลิงมีกิจกรรมการเดินทางมากที่สุด รอยละ 18.82 รองลงมาคือกิจกรรม

การกิน รอยละ 17.42 ซ่ึงลิงมีกิจกรรมการเดินทางที่มีความสัมพันธแกับกิจกรรมการกิน เนื่องจากลิงมีการเดินทางไปยังแหลงอาหารและเปลี่ยนพื้นที่หากิน
ตลอดจนการเดินทางกลับไปยังตนไมที่นอน จากการวิเคราะหแกิจกรรมในรอบวันทั้ง 10 ประเภท โดยใชการทดสอบไคสแควรแ (Chi-square test) พบวาลิง
มีกิจกรรมในชวงวันแตกตางจากคาเฉลี่ยโดยรวมทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (  = 973.73; df = 9, p = 0.01)  เมื่อพิจารณารายกิจกรรมพบวา เวลา
ที่ลิงไอเง้ียะใชแสดงกิจกรรมการเลน (playing) และการปีน (climbing) ไมแตกตางจากคาเฉลี่ย ขณะที่ลิงใชเวลาในการเดินทาง (travel) การกิน 
(feeding) การพัก (resting) และการทําความสะอาดรางกายใหแกกัน (grooming) พบวามีคาสูงกวาคาเฉลี่ย และความกาวราว (aggressive) การเลี้ยงดู
ลูก (parental care) กิจกรรมที่เกี่ยวกับเพศ (sexual) และกิจกรรมอื่น ๆ (other) มีนอยกวาคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  เวลา คารอยละ และการทดสอบคาไคสแควรแ (Chi-square value) ของกิจกรรมในชวงวันของลิงไอเง๊ียะ  (Macaca assamensis) ในอุทยาน
แหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเภทกิจกรรม คําสังเกต  ร๎อยละ (%) คําคาดหวัง 
 
 

การเดินทาง 437 18.82 232.3 180.83** 
การกิน 405 17.42 232.3 127.88** 
พักผอน 374 16.11 232.3 86.87** 
ทําความสะอาด 359 15.45 232.3 68.94** 
เลน 266 11.47 232.3 5.02 
ปีน 220 9.45 232.3 0.69 
กาวราว 101 4.34 232.3 74.29** 
เล้ียงลูก 99 4.25 232.3 76.69** 
ทางเพศ 52 2.23 232.3 140.21** 
อื่น ๆ 10 0.44 232.3 212.31** 

รวม 2323 100 2323 973.73** 
** ความแตกตางที่มีนัยสําคัญ (p<0.01), การทดสอบไคสแควแ (chi-square test:   ) ระดับความอิสระ (Degrees of freedom: df) = 9, คาสังเกต (O-
Observation), คาความถี่ที่คาดหวัง (E-Expected frequency) (      

 , df 9  = 16.91,      
 , df 9 = 21.67 ) 

 

𝝌𝟐   𝜪 − 𝜠 𝟐 𝜠  
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การกินอาหาร 
1. ชนิดพืชอาหาร 
จากการศึกษาการกินอาหารของลิงไอเง๊ียะ โดยเฉลี่ยมีคารอยละ 17.42 เมื่อเทียบกับกิจกรรมทั้งหมด พบวา ลิงไอเง๊ียะกินอาหาร ทั้งหมด 27 

ชนิด ประกอบดวย พืชอาหาร 25 ชนิด 13 วงศแ โดยพืชในวงศแ MORACEAE ลิงกินมากที่สุด จํานวน 6 ชนิด รายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2   ชนิดพืชอาหารและสวนตาง ๆ ของพืชที่ลิงไอเง๊ียะ (Macaca assamensis) กินแตละฤดกูาล ในอุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ชื่อท๎องถิ่น 
(Local Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร๑ 
(Scientific Name) 

ชื่อวงศ๑ 
(Family) 

สํวนที่กิน 
(Plant parts) 

ฤดูกาลที่พบวาํกิน 
(The season found) 

1. มะกัก Spondias bipinnata ANACARDIACEAE ผล ฤดูแลง 
2. มะกอก Spondias pinnata ANACARDIACEAE ใบออน ยอดออน ผล ฤดูฝน/แลง 
3. ขี้เหล็ก Cassia siamea Britt. CAESALPINIACEAE ใบออน ยอดออน ผล 

เมล็ด ดอก  
ฤดูฝน/แลง 

4. มะพูด Garcinia dulcis CLUSIACEAE ผล ฤดูแลง 
5. ตําลึง Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE ใบออน ยอดออน ฤดูฝน/แลง 
6. มะคาโมง Afzelia xylocarpa Craib FABACEAE ยอดออน เมล็ด ฤดูแลง 
7. หางนกยูงฝร่ัง Delonix regia Raf. FABACEAE ผล เมล็ด ดอก ฤดูแลง 
8. กระบก Irvingia malayana IRVINGIACEAE ยอดออน ผล ดอก ฤดูแลง 
9. มะหาด Artocarpus lacucha MORACEAE ผล ฤดูแลง 
10. เด่ือไทร Ficas glaberrima Bl. MORACEAE ใบออน ยอดออน ผล 

เมล็ด 
ฤดูฝน/แลง 

11. กราง Ficus altissima Blume MORACEAE ผล ฤดูแลง 
12. มะเด่ือปลอง Ficus hispida L.f. MORACEAE ใบออน ยอดออน ผล 

เมล็ด 
ฤดูฝน/แลง 

13. ไทร Ficus sp. MORACEAE ใบออน ยอดออน ผล ฤดูฝน/แลง 
14. ขอยหนาม Streblus ilicifolius Corner MORACEAE ใบออน ยอดออน  ฤดูฝน/แลง 
15. หวา Syzygium cumini MYRTACEAE ผล ฤดูแลง 
16. ชมพู Syzygium sp. MYRTACEAE ผล ฤดูแลง 
17. ตะขบฝรั่ง Muntingia calabura Linn. MUNTINGIACEAE ผล ฤดูฝน/แลง 
18. กลวยปาุ Musa gracilis Holttum MUSACEAE ผล ฤดูฝน/แลง 
19. มะไฟปุา Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE ผล ฤดูฝน 
20. มะขามปูอม Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE ผล ฤดูแลง 
21. กรวยปาุ Casearia grewiaefolia SALICACEAE ผล ฤดูแลง 
22. มะหวด Lepisanthes rubiginosa SAPINDACEAE ผล ฤดูฝน 
23. คอแลน Nephelium hypoleucum SAPINDACEAE ผล ฤดูฝน 
24. ตะครอ Schleichera oleosa SAPINDACEAE ผล ฤดูฝน 
25. ตะครอหนาม Sisyrolepis muricata SAPINDACEAE ผล ฤดูฝน 
 

พบวาอาหารที่ลิงไดรับจากมนุษยแ (provisioning food) ไดแก พืชไร (ขาวโพด) ขนมปใง มันฝร่ัง ขาวสุก และนม สวนสัตวแขนาดเล็กที่พบวาลิง
ไอเง๊ียะกิน ไดแก สัตวแเล้ือยคลานขนาดเล็ก (กิ้งกา จิ้งเหลน) นอกจากนี้พบวากินแมลง (แมลงเมา ผีเสื้อกลางวัน และมด) ดวย ชวงฤดูฝนพืชอาหารที่ลิงไอ
เง๊ียะกินมากที่สุด คือ เดื่อไทร (Ficus glaberrima Bl.) รอยละ 12 รองลงมาคือ ไทร (Ficus sp.) รอยละ 11 และนอยที่สุด คือ ตะขบฝรั่ง (Muntingia 
calabura Linn.) และตําลึง (Coccinia grandis Voigt) รอยละ 3 สวนในฤดูแลงพบวา ลิงกินมะเดื่อปลองหรือเดื่อปลอง (Ficus hispida L.f.) มากถึง 
รอยละ 13 รองลงมาคือ ไทร (Ficus sp.) รอยละ 12 โดยกินหวา (Syzygium cumini) และมะหาด (Artocarpus lacucha) นอยที่สุด รอยละ 2 

2. การกินอาหาร 
ผลการศึกษาพบวาลิงกินผลไมมากที่สุดทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลง รอยละ 42 และ 50 ตามลําดับ ลิงกินใบออนของพืชเทากันทั้ง 2 ฤดู รอย

ละ 14 กินยอดออนและเมล็ดในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลง และลิงกินดอกของพืชในฤดูแลง รอยละ 9 ซ่ึงมากกวาในฤดูฝนที่มีเพียง รอยละ 1 เทานั้น 
นอกจากนี้ยังพบวา ลิงกินอาหารอื่นๆ ที่ไมใชพืชอาหารจากธรรมชาติ คือ อาหารจากมนุษยแ ไดแก พืชไร (ขาวโพด) ขนมปใง มันฝร่ัง ขาวสุก และนม ในฤดู

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1768
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ฝน คิดเป็นรอยละ 3 สวนในฤดูแลง คิดเป็นรอยละ 5 สําหรับอาหารที่เป็นสัตวแขนาดเล็กที่ลิงไอเง๊ียะกิน ไดแก สัตวแเลื้อยคลานขนาดเล็ก รวมถึงแมลงบาง
ชนิด ซ่ึงคิดเป็นรอยละ 2 ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รอยละของสวนตางๆ ของชนดิอาหารที่ลิงกินโดยเปรียบเทียบระหวางฤดูฝนและฤดูแลงในอุทยานแหงชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
สรุปและอภปิรายผล 

ลิงไอเง๊ียะมีกิจกรรมการเดินทางมากที่สุด รองลงมาคือการกิน โดยการแสดงกิจกรรมการเดินทางมีความสัมพันธแกับกิจกรรมการกิน เนื่องจาก
ลิงมีการเดินทางไปยังแหลงอาหารและเปลี่ยนพื้นที่หากินตลอดจนการเดินทางกลับไปยังตนไมที่นอน (Rajeshkumar et al., 2014) ลิงมีกิจกรรมในชวง
วันแตกตางจากคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (  = 973.73; df = 9) โดยเวลาที่ใชในกิจกรรมการกินอาหารของลิงไอเง๊ียะโดยเฉลี่ยมีคารอยละ 17.42 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเวลาที่ใชในการแสดงกิจกรรมทั้งหมดพบวาลิงไอเง๊ียะกินอาหารรวม 27 ชนิด ประกอบดวย พืชอาหาร 25 ชนิด ในฤดูฝนลิงไอเง๊ียะกินมาก
ที่สุด คือ  เดื่อไทร (Ficus glaberrima Bl.) สวนในฤดูแลงลิงกินมะเดื่อปลองหรือเดื่อปลอง (Ficus hispida L.f.) โดยพืชอาหารที่ลิงกินใกลเคียงกับ
การศึกษาของคมกริช และนันทิยา (2553); Aggimarangsee (1992); Maxwell (2007); Hanya et al. (2008) ซ่ึงมีชนิดพืชอาหารที่ลิงไอเง๊ียะกิน ไดแก 
มะมวงปุา (Spondias pinnata) ขอยหนาม (Streblus ilicifolius Corner) เดื่อไทร (Ficus glaberrima Bl.) และไทร (Ficus sp.) ชนิดตาง ๆ สําหรับ
อาหารจากมนุษยแ (provisioning food) ไดแก พืชไร (ขาวโพด) (Chalise, 2013) ขนมปใง มันฝร่ัง ขาวสุก และนม สอดคลองกับการศึกษาชนิดอาหารของ
ลิงไอเง๊ียะ ในประเทศอินเดีย (Mitra, 2002) และใกลเคียงกับรายงานการกินอาหารของลิงหางยาว ในประเทศอินโดนีเซีย ของ Fuentes et al. (2007) 
สวนสัตวแขนาดเล็ก ที่ลิงไอเง๊ียะกินเป็นสัตวแเล้ือยคลาน ไดแก กิ้งกา จิ้งเหลนชนิดตาง ๆ ตลอดจนแมลง เชน แมลงเมา ผีเสื้อกลางวัน และมด (Schulke et 
al., 2005)  

การศึกษาพบสวนตาง ๆ ของพืชที่ลิงกิน ไดแก ใบออน ยอด ผล เมล็ด ดอก รวมถึงอาหารจากมนุษยแสอดคลองกับผลการศึกษาของ คมกริช 
และนันทิยา (2553) การพบวาลิงกินสัตวแเล้ือย คลานขนาดเล็ก และแมลง คลายกับผลการศึกษาที่รายงานโดย Rajeshkumar et al., (2014) และ 
Schulke et al. (2005) โดยทั้งฤดูฝนและฤดูแลง พบวาลิงกินผลไมมากที่สุด รอยละ 42 และ 50 ตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาของ Schulke et al. 
(2005) ที่พบวาลิงกินผลของพืชมากกวาสวนอื่น ๆ ถึงรอยละ 42.4 กินใบออนของพืชเทากันทั้ง 2 ฤดู รอยละ 14 กินยอดออนและเมล็ดในฤดูฝนมากกวา
ในฤดูแลง ลิงไอเง๊ียะกินดอกไมของพืชเป็นอาหารในฤดูแลงมากกวาฤดูฝน อาจเป็นเพราะเป็นชวงที่ตนไมสวนใหญใหดอกมากในชวงฤดูรอนและเกิดผล
ในชวงฤดูฝน โดยลิงกินอาหารจากมนุษยแในชวงฤดูแลงมากกวาฤดูฝน อาจสะทอนถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของมนุษยแ อาหารที่เป็นสัตวแขนาดเล็กที่ลิงไอ
เง๊ียะกิน ไดแก สัตวแเล้ือยคลานขนาดเล็กและแมลงบางชนิด 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป ไดแก การศึกษาจํานวนประชากรของลิงไอเง๊ียะ ทั้งดานโครงสรางประชากร สัดสวนเพศ และอาย ุ
ตลอดจนปฏิสัมพันธแกับสัตวแปุาชนิดอื่น การศึกษาสังคมพืชที่ยังไมมีการดําเนินการ ผลการศึกษาพบวามีการใหอาหารโดยนักทองเที่ยวแกลิงหรือลิงสามารถ
ฉกฉวยอาหารของมนุษยแ ดังนั้น ขอเสนอแนะในการจัดการไดแก การประชาสัมพันธแเพื่อสรางทัศนคติที่ดีความสําคัญของลิงไอเง๊ียะ แกประชาชน เยาวชน 
การลดพฤติกรรมบางประการของมนุษยแที่อาจสงกระทบตอการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของลิง เชน การใหอาหารแกลิง การระมัดระวังสิ่งของตาง ๆ 
รวมถึงการจัดการพื้นที่แหลงทองเท่ียว เชน การกาํจัดขยะ เพือ่ลดผลกระทบ ผลการศึกษาพบวากิจกรรมหลักของลิงไอเง๊ียะไดแกการเดินทาง การกิน การ
พักผอน และการทําความสะอาด ดังนั้นการจัดการพื้นที่ควรมุงเนนการรักษาปใจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมดังกลาว ทั้งการรักษาตนไมหมูไมขนาดใหญหรือ
ถิ่นอาศัยที่ลิงไอเง๊ียะหาอาหาร เดินทาง การจัดการพื้นที่อาศัยเฉพาะของลิงไอเง๊ียะตอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ พอแม ครู อาจารยแ ญาตพิี่นอง ที่รักและเป็นกําลังใจใหเสมอมา และขอขอบคุณเจาหนาทีอุ่ทยานแหงชาติเอราวัณ ที่ให
ความรู ความชวยเหลอื และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภาคสนามตลอดการศึกษา  
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ข๎อผิดพลาดและการวิเคราะห๑สาเหตุ การแก๎ไขและแนวทางการปูองกันข๎อบกพรํองท่ีเกิดขึ้น 
ของงานสถาป๓ตยกรรมกับโครงการบ๎านจัดสรร 

Error and Cause Analysis, Troubleshooting and Effective Ways to Prevent Happened Deficiency  
of Architecture for Housing Estate Projects 

 
ปกาศิต ฮงทอง1 อนันต๑ พงศ๑กุลพานิช2 พลกฤษณ๑ ไชยวงศ๑3  การัณยภาส ศิริคหบดี4 และ ปฏิภาณ อุไรพงษ๑5 

 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาขอผิดพลาด วิเคราะหแสาเหตุ การแกไขและแนวทางการปูองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นของงานสถาปใตยกรรม
กับโครงการบานจัดสรร หมวดงานสถาปใตยกรรมกอนสงมอบบานใหลูกคาโครงการกอสรางบานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ 100–120 ตารางเมตร จํานวน                 
332 หลัง จังหวัดสมุทรปราการ เก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา พบวา ปใญหา 1.) งานแจงซอมดาน
ผนัง จํานวน 545 รายการ 2.) งานแจงซอมดานงานฝูา-เพดาน จํานวน 192 รายการ 3.) งานแจงซอมดานวัสดุพื้นผิว จํานวน 108 รายการ หมวดงานผนัง 
งานเก็บสีผนังภายนอก คาเฉลี่ย 33.02 ระยะเวลาเก็บงาน 360 วัน คาใชจาย 2 ,160,000 บาท งานเก็บรอยราวผนังภายนอก คาเฉลี่ย 32.29              
ใชระยะเวลาเก็บงาน 528 วัน คาใชจาย 880,000 บาท เป็นปใญหาที่มีคาใชจายที่สูง หมวดงานฝูา-เพดาน พบวา ฝูาเพดานภายในรอยตอแตกราว คาเฉลี่ย 
88.54 ระยะเวลาการเก็บงาน 340 วัน คาใชจาย 272,000 บาท งานฝูาเพดานภายในสกปรกเก็บสีฝูาใหม คาเฉลี่ย 8.85 ใชเวลาเก็บงาน 17 วัน คาใชจาย 
25,500 บาท เป็นปใญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด หมวดงานวัสดุพื้นผิว งานยาแนวพื้นหลุดรอน คาเฉลี่ย 26.85 ใชระยะเวลาเก็บงาน 29 วัน คาใชจาย 14,500 
บาท เป็นปใญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจากงานวิจัยสามารถนํามาประยุกตแใชตอไป 

 
ค าส าคัญ :  ขอผิดพลาด, งานสถาปใตยกรรม, บานจัดสรร 
 
Abstract 

The research aims to determine error, cause analysis, trouble shooting and effective ways to prevent happened 
deficiency of architecture and housing estate projects. In this study, finished architecture work before delivering to customer 
comprises 332 detached houses with two classes and 120 m2 in each, Samutprakarn province. Various data is collected ranging 
from July, 2014 to July, 2016. The results showing the number of repaired works for different categories are given. For wall 
category, it consists of (1) 545 items of wall part (2) 192 items of ceiling part (3) 108 items of material surface. There is average of 
33.02% for being repainted external spending 360 days and cost of 2,160,000 Baht. In addition, for fracture of external wall, there 
is average of 32.29% spending 528 days and cost of 880,000 Baht. Problem of this category yields the highest cost. For ceiling 
category, problem of fracture of internal ceiling gives average of 88.54% spending 340 days and cost of 272,000 Baht. For 
problem of dirty and repainted of internal ceiling, there is average of 8.85% spending 17 days and cost of 25,500 Baht, the highest 
average of problem. For material surface category, work of painting disconnected material gives average of 26.85% spending 29 
days and cost of 14,500 Baht, the highest average of problem. It can be concluded that this research can be brought for relevant 
applications.        
 
Keywords :  error / architecture work / housing estate      
 
บทน า 

ปใจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพยแที่อยูอาศัยมีการแขงขันกันสูงมากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พฤติกรรมการเลือกซ้ือที่อยูอ าศัย
ของคนไทย โดยการสํารวจพื้นที่ตลาดที่มีกิจกรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแประเภทที่อยูอาศัยเป็นสัดสวนที่สูง การศึกษาเรื่องขอผิดพ ลาดและการ
วิเคราะหแสาเหตุ การแกไขและแนวทางการปูองกันขอบกพรองที่เกิดขึ้นของสวนหมวดงานสถาปใตยกรรมกับโครงการบานจัดสรร เนื่องจากมีบริษั ท
ผูรับเหมากอสรางในปใจจุบันเกิดขึ้นจํานวนมากจนมองถึงผลสําฤทธิ์ของงานและเงินงวดงานมากกวาคุณภาพของงานกอสราง จนมองขามคุณภาพของงาน
และความถูกตองในการกอสราง โดยเรงรัดงานกอสรางเพื่อใหตอบสนองกับความตองการทางการตลาดและเปูาหมายของโครงการ ประกอบกับโครงการ
บานจัดสรรจะกอสรางทีละมากๆ จึงมักเกิดปใญหาในการควบคุมที่ไมทั่วถึง จากสาเหตุขอบกพรองดังกลาว จึงมีการวิเคราะหแเพื่อหาส าเหตุและแนว
ทางการปูองกัน เพื่อไมใหเกิดปใญหาซํ้าซากขึ้นอีกซ่ึงผลที่ไดรับจากการวิเคราะหแนี้จะเป็นประโยชนแกับผูประกอบการและผูที่เกี่ยวข องกับในงานกอสราง

                                                           
1 คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ  10330 E-mail address: hongthong.pa@gmail.com 
2 คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ  10330 
3 คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ  10330 
4 คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ  10330 
5 คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ  10330 
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โครงการบานจัดสรร ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแเพื่อนําขอมูลไปใชวางแผนปรับกระบวนการกอสรางใหเกิดขอผิดพลาดในการกอสรางนอยที่สุดหรืออาจจะไมมี
เลยในอนาคตซ่ึงเป็นประโยชนแตอตนทุนของโครงการ  
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษาวิจัย 

เพื่อศึกษาปใญหาและสาเหตุขอผิดพลาดงานสถาปใตยกรรมของโครงการบานจัดสรรเพื่อนํามาประยุกตแใชในงานกอสรางและหมวดของงาน
สถาปใตยกรรม 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 การวิเคราะหแเพื่อหาสาเหตุแนวทางการแกไขขอบกพรองของงานสถาปใตยกรรมเป็นโครงการกอสรางบานจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ซ่ึงเป็นโครงการกอนการสงมอบบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดของพื้นที่ 100–120 ตารางเมตร จํานวนทั้งหมด 332 หลัง โดยศึกษาการวิเคราะหแสาเหตุของ งาน
ผนัง งานวัสดุผิวพื้น ฝูาเพดาน งานประตูหนาตางและงานสาธารณูปโภค และมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อผิดพลาดในงานกํอสร๎างบ๎านพักอาศัยในเชิงสถาป๓ตยกรรม 
จิรภัทรแ คงคาไหว (2552) ไดศึกษาการจัดการความบกพรองของงานกอสรางในโครงการบานจัดสรร ผลการศึกษาและการวิเคราะหแพบวา 

รายการแจงซอม ไดแก งานระบบทอและปใ๊มน้ํา งานหลังคาและฝูาเพดาน  งานผนังแตกราว งานประตู-หนาตางอลูมิเนียม งานไมประตูและหนาตาง งาน
สุขภัณฑแ งานไมอื่นๆ โดยในภาพรวมของโครงการสามารถแบงกลุมสาเหตุที่มีผลกอใหเกิดความบกพรองตามชวงเวลาของการดําเนินโครงการกอสรางเป็น 
4 ชวงเวลาดําเนินการ คือ ชวงกําหนดโครงการ ชวงวางแผนโครงการ ชวงปฏิบัติโครงการ และการดําเนินการชวงปิดโครงการ 

จากคูมือแบบฟอรแมการตรวจรับบานกอนโอน ไดอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบบานกอนโอนเพื่อการตรวจสอบความสวยงาม ความเรียบรอย 
ขอผิดพลาดและลักษณะทางกายภาพของตัวบานเพื่อจะไดบานที่มีคุณภาพและสามารถใชงานไดพรอมทั้งนาอยูนาอาศัยโดยกลาวถึงสิ่งที่ต องตรวจสอบ
ดังนี้ (วรัชญา มาตรไตร, 2550) 

พื้นที่นอกตัวบาน บริเวณรั้วบาน ตรวจลักษณะการกอสรางรั้ว รั้วตองไมเอียงไมลมไมมีรอยราวดินถม บริเวณรอบบาน ดินตองถมเต็มพื้นที่ 
อยางนอยตองมีการปรับระดับของดิน ลักษณะในการถมที่เป็นเนิน ตองเป็นเนินที่สวยงาม ไมมีหลุม มีบอ 

การระบายน้ํา ตรวจสอบรางระบายน้ําหรือจุดสําหรับการระบายน้ําอยูรอบที่ดิน อยางนอยควรมีแนวทางน้ําไหลไปในทิศทางที่ไมไหลกลับเขา
หาตัวบาน 

ผนังภายนอก ตรวจหารอยราวตางๆทั้งรอยใหญและเล็กวามีรอยราว 
งานพื้น การตรวจสอบพื้นที่ปูดวยกระเบื้องหินและพื้นโมเสกใชเหรียญเคาะไปบนวัสดุปูพื้นทุกแผนหรือใชแทงไมเคาะฟใงเสียงจากการเคาะหาก

พบวาเสียงกลวงแสดงวาปูพื้นไมเต็มแผน 
การตรวจสอบพื้นปารแเก ใตพื้นปูปารแเกตองมีรองกันความชื้นกอน ใหตรวจการขัดพื้นและการลงแลคเกอรแมีความเรียบเนียนใหครบทุกจุดและ

ตรวจแนวระยะและลายของการปูปารแเกตองเรียบรอยสวยงาม 
การตรวจสอบพื้นไมจริงและพื้นไมแผน สังเกตดูไมมีไมชิ้นใดที่สีดําไหม ไมมีแผนไมบางสวนที่สีของไมที่แตกตางออกไปจากกลุม ผิวของไมปูพื้น

จะตองมีความเรียบสม่ําเสมอเวลาเดินดวยเทาเปลาแลวตองไมสะดุดหรือมีเส้ียนไมตําเทา รองระหวางแผนไมไมใหญจนเกินไป ใหสมมุติวาชองวางระหวาง
แผนไมไมควรเกินความหนาของกานไมขีดไฟ 

การตรวจสอบพื้นไมลามิเนตหรือไมเทียม วัสดุประเภทนี้ไมคอยมีปใญหาเนื่องจากเป็นวัสดุที่ผลิตจากโรงงาน ใหตรวจสอบหลังจากปูพื้นแลวพื้น
ตองเรียบเนียนสม่ําเสมอไมโกงหรือแอน 

การตรวจสอบพื้นปูหินธรรมชาติ พื้นหินแกรนิต พื้นหินออน ตรวจสอบหินธรรมชาติเรื่องสีของหินและความเรียบของพื้น ตรวจดูการมีรอยดาง
ของแผนหิน ตรวจหารอยแตกราว รอยบิ่น 

การตรวจสอบพื้นกระเบื้องเซรามิค ตรวจสอบเรื่องโพรงใตพื้น ใหตรวจเรื่องสี ปใจจุบันกระเบื้องเซรามิคที่ผลิตมาจากโรงงานที่ไดมาตรฐานมัก
ไมคอยมีปใญหาเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องในปใจจุบันดีขึ้นมาก ตรวจสอบรอยแตกตางๆของกระเบื้อง แนวการปูตองไดแนวเรียบรอยสวยงามตั้ง
ฉากกับผนังและวัสดุแผนอื่น 

งานผนัง การตรวจสอบผนังภายในและภายนอก (คอนกรีต) ตรวจเรื่องการไดดิ่งไดฉากใหตรวจการฉาบปูนมีลักษณะที่เรียบสม่ําเสมอตองไมมี
สวนใดปูดออกและหลุมไมมีรอยแตกราวทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก งานบัวพื้นและมอบฝูาที่ดีนั้นตองมีการติดตั้งที่แนบสนิทกับผนังและไมแอนไมโกงตัว
ไมคดไมงอและไดระดับเทากัน 

การตรวจสอบงานวอลเปเปอรแ ตรวจการติดวอลเปเปอรแ ใหมีความเรียบรอยสวยงาม รอยตอแนบสนิทดี ไมมีโพรงอากาศ ตรวจวอลเปเปอรแ
ตองไมมีรอยขีดขวน ฉีกขาด ใหตรวจสอบคราบสกปรกและรอยเปื้อน 

การตรวจสอบงานปูกระเบื้องติดผนัง ตรวจการยาแนวกระเบื้องตองเรียบรอย สวยงาม ระยะหางเทากัน ไมสกปรก ตรวจการปูกระเบื้องที่ติด
ผนังเมื่อเคาะตองไมมีเสียงกลวงปูไดแนนสนิทกัน ผนังกระเบื้องไมแตกหรือบิ่น 

งานฝูาเพดาน การตรวจสอบฝูาเพดานแบบฉาบเรียบ ฝูาเพดานจะตองไมเห็นรอยยาแนวของแผน , บริเวณรอยตอที่ฉาบเรียบตองไมปูดบวม
ออกมาจากพื้นที่อื่น ไมมีรอยแตกราวและคราบสกปรก 
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การตรวจสอบฝูาเพดานทีบารแ ฝูาเพดานตองเรียบตรงสม่ําเสมอ รอยตอของเสนทีบารแตองไมเกยกัน แผนยิบซั่มบอรแดที่ใสไวในชองทีบารแตองมี
ขนาดเทากับชองฝูาเพดานไมมีชองวางระหวางแผนกับเสนทีบารแตองไมมีรอยเปื้อนโดยเฉพาะรอยน้ํามันจากมือชางที่ติดต้ัง โดยเฉพาะเสนทีบารแแบบสีขาว
มักทําความสะอาดไดยากกวาเสนทีบารแสีอลูมิเนียมธรรมชาติ 

การตรวจสอบฝูาเพดานแบบปูนเปลือย ขอดีของการใชฝูาแบบปูนเปลือย คือ ประหยัดคาใชจาย ขอเสีย คือ ระยะความสูงลดลงใหตรวจสอบ
ทองฝูาปูนเปลือยตองไมมีรอยแตกราว รอยบิ่น ใหตรวจความเรียบเนียนสม่ําเสมอกันของฝูา 

ระบบสุขภัณฑแ สามารถใชน้ําไดอยางมีคุณภาพและน้ําที่ใชงานแลวยังตองมีระบบบําบัดน้ําเสียรองรับกอนทิ้งลงสูสาธารณะ การติดตั้งระบบทอ
ที่ดีจะตองไมรั่วซึม ไมเส่ียงตอการอุดตัน บํารุงรักษาไดงาย โดยมีการตรวจสอบดังนี้ 

การตรวจสอบระหวางผนังควรมีคานเอ็นยึดเพื่อดูความแข็งแรง เปิดน้ําขังทิ้งไวสักพักเพื่อตรวจหาจุดรั่วซึมของน้ํา สะดืออาง จุกยางตองมีครบ 
เคานแเตอรแไมชํารุดหรือแตกบิ่นและตองมีเครื่องหมาย มอก.  

การตรวจสอบอางอาบน้ํา ตรวจวัสดุ-อุปกรณแ ตําแหนงและลักษณะที่ติดต้ังถูกตอง 
ระบบสุขาภิบาล ขั้นตอนการตรวจภายนอกเทานั้นไมสามารถตรวจภายในได เนื่องจากเป็นการตรวจสอบบานที่สรางเสร็จแลวหากตองการ

ตรวจแนะนําใหตรวจสอบในระหวางการกอสราง 
การตรวจสอบงานระบบทอน้ําดี ชนิดและขนาดถูกตองตามแบบ ใหตรวจสอบตําแหนงและแนวการวางทอตองเป็นไปตามแบบและรายการที่

กําหนด ตรวจสอบแบบ รายการตรวจสอบวัสดุเชื่อมประสานขอตอ  
การตรวจสอบงานระบบทอน้ําเสีย โดยใหชนิด ขนาดถูกตองตามแบบ ตรวจสอบแนวลาดเอียงของทอ สํารวจขอตอ ของอตางๆที่เชื่อมกัน 

สํารวจการตอทอใชทอถูกประเภทหรือไม ขนาดของทอเทาใด 
การตรวจสอบทอโสโครก โดยใหชนิด ขนาดถูกตองตามแบบ ตรวจสอบตําแหนงและแนวการวางทอใหเป็นไปตามแบบ ตรวจสอบคุณภาพงาน

ติดต้ังใหไดมาตรฐานกําหนด 
งานบันได ทดลองโยนราวบันไดจะไมมีอาการส่ันถามีใหแกไข เสาบันไดควรทา แตงผิวยาแนวใหเรียบรอย เพื่อความถูกตองสวยงาม ขั้นบันได

ควรไดระยะลูกตั้งลูกนอนถูกตองตามแบบกําหนด ตามขอบมุมมีสีและคาบสกปรกตองทําความสะอาดใหเรียบรอย 
งานทาสี การตรวจสอบงานทาสี โดยการตรวจผนังสีทาภายนอกและภายในตองดูใหเรียบรอย สวยงามไมเป็นคลื่นหรือปูดบวมสีใหมีความเรียบ

เนียน 
การแกไขการทาสีของผนังทาสี คือ อยาใหมีการทาสีทับมากครั้งมากเกินไป ไมควรทาทับกันเกิน 5 คร้ัง ถาทาหนาเกินไปนั้นอาจจะเป็นสาเหตุ

ที่ทําใหสีหลุดลวงไดในภายหลัง 
 
แผนผังแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)   

เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธแระหวางปใญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่กอใหเกิดปใญหาหรือแผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) 
แสดงดังภาพที่ 1 แบงไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังสาเหตุตามหมวดงาน 
 

ปใญหาดานเทคนิคกอสรางในการตรวจรับมอบบานในโครงการบานจัดสรร พบวา ปใญหาดานเทคนิคกอสรางที่เจาของบานใหความสําคัญมาก
กับงานภายนอกในสวนของงานวัสดุบุพรมและพรมพีวีซี งานชองเปิดในสวนของงานกระจก งานฝูาเพดานในสวนของงานฝูาเพดานยิบซัมปบอรแดฉาบเรียบ 
งานระบบไฟฟูาในสวนในสวนของงานปลั๊กไฟฟูาและงานโทรศัพทแ งานสุขาภิบาลในสวนของงานโถสวม (เมธี โกลอง, 2552) 

ปใญหาและสาเหตุของขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรรในปใจจุบัน มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาและสาเหตุของขอบกพรองใน
การกอสรางโครงการบานจัดสรร เพื่อคัดกรองปใญหามีขั้นตอนประกอบดวย 3 ขั้นตอน สภาพปใญหาขอบกพรองที่ผูบริโภครองเรียน โดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้น จากประเด็นปใญหาที่ไดรับการรองเรียน  สาเหตุของปใญหาขอบกพรอง โดยการสัมภาษณแจากวิศวกร ผูควบคุมงาน จํานวน 30 ทานและจากการ
สังเกตการณแในสถานที่กอสราง จํานวน 30 โครงการ เพื่อวิเคราะหแระบุสาเหตุของปใญหาขอบกพรองที่พบในโครงการบานจัดสรรและ  และการวิเคราะหแ
และคัดกรองปใญหาขอบกพรองดวยวิธีประชุมกลุม (Focus Group) และการระดมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (กัญจนแ ทั่งทอง, 2555)  
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การด าเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชการดําเนินการวิจัย โดยใชขอมูลรายการแจงซอมดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แนวคิดการดําเนินงานวจิัย 
 

 ในสํวนการวิเคราะห๑ข๎อมูล ซึ่งมขีั้นตอนการวิเคราะห๑ดังนี ้
1) รวบรวมขอมูลจํานวนบานในโครงการ  
2) วิเคราะหแแยกประเภทของขอผิดพลาดโดยจัดกลุมเป็น 5 กลุม ไดแก งานฝูาเพดาน งานผนัง งานพื้น งานประตู-หนาตางและงานระบบ

สาธารณูปโภค 
3) วิเคราะหแขอผิดพลาดของแตละประเภทงาน 
4) วิเคราะหแแบบจัดอันดับ แสดงผลเป็นรอยละของประเภทขอผิดพลาด (Defect) ที่เกิดขึ้น 
5) การรวบรวมขอมูลรายละเอียดงานแจงซอมเพื่อหาคาเฉลี่ยของขอบกพรองในแตละประเภทงานตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารโครงการ 5M 1E 
6) สรุปขอมูลขอบกพรองของงานสถาปใตยกรรม โครงการบานจัดสรรกอนการสงมอบใหกับลูกคา 

 เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหแ ดวยคาทางสถิติ 
 สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงโดยคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไป 
 รายงานการแจงซอมโดยศึกษาเฉพาะงานสถาปใตยแ พบวา มีจํานวน 1,181 รายการ แบงเป็นปใญหาดานผนัง จํานวน 545 รายการ ปใญหาดาน
งานฝูา-เพดาน จํานวน 192 รายการ ปใญหาดานงานวัสดุพื้นผิว จํานวน 108 รายการ ปใญหาดานประตู-หนาตาง มีจํานวน 168 รายการ ปใญหาดานระบบ
สุขาภิบาล มีจํานวน 168 รายการ ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รวมรายงานการแจงซอมโครงการ (ขอมูลงานสถาปใตยกรรม)  
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ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยแบํงเป็นหมวดงาน 
 ผลการเก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทั้งหมด 1,181 รายการ แบงเป็นหมวดงานไดดังนี้ 
ตารางที่ 1 รายการแจงซอมหมวดงานผนัง 

ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่แจ๎ง 

(หลัง) 
ระยะวันเก็บ
งาน (วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย  
(บาท) 

1 เก็บรอยราวผนังภายนอก 176 528 32.29 880,000.00 
2 เก็บสีผนังภายใน 152 304 27.88 380,000.00 
3 เก็บสีผนังภายนอก 180 360 33.02 2,160,000.00 
4 เก็บรอยราวบัวภายนอก 6 6 1.10 4,800.00 
5 กระเบื้องผนังหองน้ําหลุดรอน 1 1 0.18 500.00 
6 ยาแนวกระเบื้องผนังหองน้ําไมเต็ม 6 6 1.10 2,100.00 
7 ผนังภายนอกเป็นคลื่น 5 15 0.91 10,000.00 
8 กระเบื้องผนังหองน้ําเป็นรู 1 1 0.18 500.00 
9 กระเบื้องผนังบิ่น 4 4 0.73 2,000.00 
10 วอลเปเปอรแขาดชํารุด 7 7 1.28 3,500.00 
11 วอลเปเปอรแหลุดขอบวงกบ 4 4 0.73 2,000.00 
12 รอยตอวอลเปเปอรแขึ้นตะเข็บ 3 3 0.55 1,500.00 

รวม 545 1,239 100.00 3,446,900.00 
 
ตารางที่ 2 รายการแจงซอมหมวดงานฝูา-เพดาน 

ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่
แจ๎ง (หลัง) 

ระยะวันเก็บ
งาน (วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย  
(บาท) 

1 ฝูาเพดานภายในสกปรกเก็บสีฝูาใหม 17 17 8.85 25,500.00 
2 ฝูาเพดานภายในรอยตอแตกราว 170 340 88.54 272,000.00 
3 ฝูาเพดานภายในเป็นรูเห็นหัวสกรู 2 2 1.04 1,000.00 
4 ฝูาเพดานภายในเห็นรอยแปรงรอบดวงโคม 1 1 0.52 500.00 
5 ฝูาเพดานภายนอกรอยตอแตกราว 1 1 0.52 500.00 
6 ฝูาเพดานภายนอกสีดาง 1 1 0.52 500.00 

รวม 192 362 100.00 300,000.00 
 
ตารางที่ 3 รายการแจงซอมหมวดงานวัสดุพื้นผิว 

ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่
แจ๎ง (หลัง) 

ระยะวัน
เก็บงาน 

(วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย 
(บาท)  

1 พื้นลามิเนตยุบ 13 13 12.03 13,000.00 
2 พื้นกระเบื้องเป็นรอย 4 4 3.70 2,000.00 
3 ฝูาเพดานภายในเป็นรูเห็นหัวสกรู 10 20 9.25 10,000.00 
4 ยาแนวพื้นหลุดรอน 29 29 26.85 14,500.00 
5 ยาแนวบัวพื้นไมเต็ม 23 23 21.29 11,500.00 
6 สีเลอะลามิเนต 1 1 0.92 500.00 
7 สีเลอะกระเบื้อง 1 1 0.92 500.00 
8 พื้นลามิเนตบวม 5 5 4.62 500.00 
9 ติดต้ังบัวลามิเนตไมครบ 1 1 0.92 2,000.00 
10 ลามิเนตบิ่นเสียหาย 5 5 4.62 5,000.00 
11 กระเบื้องพื้นแตก บิ่น ราว รอน 10 10 9.25 15,000.00 
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ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่
แจ๎ง (หลัง) 

ระยะวัน
เก็บงาน 

(วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย 
(บาท)  

12 กระเบื้องพื้นปูไมเรียบสม่ําเสมอ 3 3 2.77 1,500.00 
13 บัวผนังพื้นลามิเนตหลุด 2 2 1.85 1,000.00 
14 ไมไดติดตั้งจมูกลามิเนต 1 1 0.92 1,000.00 

รวม 108 128 100.00 87,500.00 
 
ตารางที่ 4 รายการแจงซอมหมวดงานประตู-หนาตาง 

ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่
แจ๎ง (หลัง) 

ระยะวันเก็บ
งาน (วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย 
(บาท)  

1 หนาตางบานเล่ือนอลูมิเนียมลอ็กไมได 21 21 12.50 10,500.00 
2 ประตูบานไมล็อกไมได 6 6 3.57 3,000.00 
3 ขอบปูนระหวางวงกบไมประตแูตกราว 14 14 8.33 7,000.00 
4 กันชนหลังบานขึ้นสนิม 5 5 2.97 2,500.00 
5 เก็บงานซีลซิลิโคลนขอบวงกบหนาตางอลูมิเนียม 33 33 19.64 16,500.00 
6 เก็บสีบานประตูไม 23 23 13.69 11,500.00 
7 กันชนประตูหลุด 8 8 4.76 4,000.00 
8 เก็บสีขอบประตูหนาตางอลูมิเนียม 8 8 4.76 4,000.00 
9 ลูกบิดประตูเสียใชงานไมได 4 4 2.38 1,000.00 

10 
กระจกหนาตางบานเล่ือนอลูมิเนียมแตก ราว 
รอย 

7 7 
4.16 

10,500.00 

11 วงกบอลูมิเนียมประตูบบุเสียหาย 5 5 2.97 2,500.00 
12 บานประตูไมปิด-เปิดไมได 13 13 7.73 6,500.00 
13 เก็บงานสีวงกบไม 7 7 4.16 3,500.00 
14 ซีลชิลิโคนรอบกระจกบานประตูไม 5 5 2.97 2,500.00 
15 อุปกรณแล็อคประตูหนาตาง หลุด 1 1 0.59 500.00 
16 ติดอุปกรณแประตูไมครบ 3 3 1.78 3,000.00 
17 บานประตูอลูมิเนียมใชงานไมปกต ิ 1 1 0.59 500.00 
18 บานหนาตางอลูมิเนียมใชงานไมปกติ 4 4 2.38 2,000.00 

รวม 168 168 100.00 104,000.00 
 
ตารางที่ 5 รายการแจงซอมหมวดงานระบบสุขาภิบาล 

ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่
แจ๎ง (หลัง) 

ระยะวันเก็บ
งาน (วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย 
(บาท)  

1 น้ํารั่วซึมทอซิงคแหองครัว 26 26 15.47 13,000.00 
2 ชักโครกใชงานไมได 5 10 2.97 13,750.00 
3 ทอน้ําทิ้งเครื่องซักผาเปิดไมได 1 1 0.59 500.00 
4 มิเตอรแไฟฟูาหมุนตลอด 1 1 0.59 500.00 
5 น้ําไมไหลเขาหมอพักน้าํชักโครก 14 14 8.33 21,000.00 
6 น้ําขังระเบียงขางบาน 2 4 1.19 3,000.00 
7 หลอดไฟดับใชงานไมได 10 10 5.95 7,000.00 
8 น้ําหมอพกัชักโครกไหลไมหยุด 24 24 14.28 24,000.00 
9 ติดอุปกรณแสุขภัณฑแหองน้ําไมครบ 1 1 0.59 1,000.00 
10 สวิทชแไฟกริ่งใชงานไมได 8 8 4.76 8,000.00 
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ล าดับ รายละเอียดงานแจง๎ซํอม 
จ านวนที่
แจ๎ง (หลัง) 

ระยะวันเก็บ
งาน (วัน) 

คําเฉลี่ย 
(Mean) 

 คําใช๎จําย 
(บาท)  

11 เวลาเปิดแสงสวางดวงโคมแลวมีเสียงดัง 9 9 5.35 13,500.00 
12 ปใ๊มน้ํารั่วซึม 11 11 6.54 71,500.00 
13 อุปกรณแทอน้ําทิ้งซิงคแครัวไมครบ 1 1 0.59 500.00 
14 อุปกรณแอางลางหนาไมครบ 2 2 1.19 1,000.00 
15 สายออนทอน้ําดีร่ัว 1 1 0.59 700.00 
16 ก฿อกน้ําอางลางหนาไหลไมหยุด 2 2 1.19 1,000.00 
17 ที่แขวนกระดาษชําระไมแนน 3 3 1.78 1,500.00 
18 น้ําขังบริเวณตะแกรงระบายน้ํา 1 1 0.59 500.00 
19 ปใ้มทํางานผิดปกติ (ไลอากาศออกจากปใม๊น้ํา) 18 18 10.71 9,000.00 
20 Pump น้ําทํางานตลอดเวลา 28 28 16.66 28,000.00 

รวม 168 175 100.00 219,950.00 
 
การศึกษาเปรียบเทียบหมวดงานข๎อผิดพลาดของงานสถาป๓ตยกรรม 
 ผลการวิเคราะหแแจกแจงปใญหาขอบกพรองที่เกิดในการกอสรางโครงการบานจัดสรร เปรียบเทียบหมวดงานไดตามตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบหมวดงาน 

หมวดงาน คําเฉลี่ย ระยะวันเก็บงาน 
(รวมทั้งหมด) 

คําใช๎จําย 

งานผนัง 
เก็บสีผนังภายนอก 33.02 360 2,160,000.00 
เก็บรอยราวผนังภายนอก 32.29 528 880,000.00 
เก็บสีผนังภายใน 27.88 304 380,000.00 

รวม   3,420,000.00 
งานฝูา-เพดาน 
ฝูาเพดานภายในรอยตอแตกราว 88.54 340 272,000.00 
ฝูาเพดานภายในสกปรกเก็บสีฝูาใหม 8.85 17 25,500.00 
ฝูาเพดานภายในเป็นรูเห็นหัวสกรู 1.04 2 1,000.00 

รวม   298,500.00 
งานวัสดุพื้นผิว 
ยาแนวพื้นหลุดรอน 26.85 29 14,500.00 
ยาแนวบัวพื้นไมเต็ม 21.29 23 11,500.00 
พื้นลามิเนตยุบ 12.03 13 13,000.00 

รวม   39,000.00 
งานประตู-หน๎าตําง 
เก็บงานซีลชิลิโคนขอบวงกบหนาตางอลูมิเนียม 19.64 33 16,500.00 
เก็บสีบานประตูไม 13.69 23 11,500.00 
หนาตางบานเล่ือนอลูมิเนียมล็อกไมได 12.50 21 10,500.00 

รวม   38,500.00 
งานระบบสุขาภิบาล 
Pump น้ําทํางานตลอดเวลา 16.66 28 28,000.00 
น้ํารั่วซึมทอซิงคแหองครัว 15.47 26 13,000.00 
น้ําหมอพักชักโครกไหลไมหยุด 14.28 24 24,000.00 

รวม   65,000.00 
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 ผลการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางกับตนทุนการแกไขงานที่เกิดจากขอบกพรองงานกอสราง จํานวน 332 หลัง งบประมาณคากอสรางบาน
จัดสรรบานเด่ียว 2 ชั้น ราคาพื้นที่คากอสรางบานจัดสรรบานเด่ียว 2 ชั้น = ราคา 14,000 บาท ตอ พื้นที่ 1 ตารางเมตร  ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่บานจัดสรร
บานเดี่ยว 2 ชั้น = 120 ตารางเมตร บาน 1 หลัง พื้นที่กอสรางเทากับ 120 ตารางเมตร มีคากอสราง = 14,000  x 120  ราคาคากอสรางบาน 1 หลัง 
พื้นที่กอสราง 120 ตารางเมตร เป็นเงิน = 1,680,000.00 บาท จากโครงการกอสรางบานจัดสรร จํานวน 332 หลัง เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น 
ราคาคากอสรางทั้งโครงการ = 332 x 1,680,000 ตนทุนงบประมาณคากอสรางบานเดี่ยว 2 ชั้น ทั้งโครงการ = 557 ,760,000.00 บาท ซ่ึงตารางที่ 7 
แสดงตนทุนรวมคาแกไขซอมแซมขอบกพรอง (Defect) ในหมวดงานตางๆ 
 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงตนทุนรวมคาแกไขซอมแซมขอบกพรอง (Defect) ในหมวดงานตางๆ 

หมวดงาน ตนทุนรวมคาแกไขขอบกพรอง 
(Defect) ทั้งโครงการ 
(จํานวน หนวย: บาท) 

คิดเป็น% เปรียบเทียบ
ตนทุนคากอสรางโครงการ 

 
จัดอันดับ 
(Ranking) 

หมวดงานผนัง 3,446,900.00 0.618 1 
หมวดงานฝูา-เพดาน 300,000.00 0.053 2 
หมวดงานวัสดุพื้นผิว 87,500.00 0.015 5 
หมวดงานประตู-หนาตาง 104,000.00 0.018 4 
หมวดงานระบบสุขาภิบาล 219,950.00 0.039 3 

รวม 4,158,350.00 100  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหแขอมูลทั่วไป ขอบกพรองรวมทุกรายการ จํานวน 1,181 รายการ โดยแบงตามหมวดงาน งานแจงซอมดานผนัง จํานวน 545 
รายการ งานแจงซอมดานงานฝูา-เพดาน จํานวน 192 รายการ งานแจงซอมดานงานวัสดุพื้นผิว จํานวน 108 รายการ งานแจงซอมดานประตู-หนาตาง 
จํานวน 168 รายการ งานแจงซอมดานระบบสุขาภิบาล จํานวน 168 รายการ 

การเปรียบเทียบหมวดงานขอผิดพลาดของงานสถาปใตยแ  
หมวดงานผนัง งานเก็บสีผนังภายนอก คาเฉลี่ย 33.02 ใชระยะเวลาในการเก็บงาน 360 วัน คาใชจาย 2,160,000 บาท ซ่ึงเป็นปใญหาที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด 
งานฝูา-เพดาน งานฝูาเพดานภายในรอยตอแตกราว คาเฉลี่ย 88.54 ใชระยะเวลาเก็บงาน 340 วัน คาใชจาย 272,000 บาท ซ่ึงเป็นปใญหาที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด 
งานวัสดุพื้นผิว งานยาแนวพื้นหลุดรอน คาเฉลี่ย 26.85 ใชระยะเวลาในการเก็บงาน 29 วัน คาใชจาย 14,500 บาท ซ่ึงเป็นปใญหาที่มีค าเฉลี่ย

มากที่สุดของปใญหาดานหมวดงานวัสดุพื้นผิว 
งานประตู-หนาตาง งานเก็บงานซีลชิลิโคนขอบวงกบหนาตางอลูมิเนียม คาเฉลี่ย 19.64 ใชระยะเวลาในการเก็บงานทั้งหมด 33 วัน คาใชจาย 

16,500 บาท ซ่ึงเป็นปใญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
งานระบบสุขาภิบาล งานปใ๊มน้ําทํางานตลอดเวลา คาเฉลี่ย 16.66 ใชระยะเวลาในการเก็บงานทั้งหมด 28 วัน คาใชจาย 28 ,000 บาท เป็น

ปใญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
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บทคัดยํอ 
วัตถุประสงคแของงานวิจัยนี่เพื่อศึกษาการหาและนําเสนอแนวทางเพื่อแกปใญหาปใจจัยที่มีผลที่ทําใหโครงการสถาปใตยกรรมตกแตงภายใน

ลมเหลว ตัวแปรหรือพารามิเตอรแดานความสําเร็จของโครงการคือ งบประมาณที่ใชและระยะเวลาในการกอสราง ซ่ึงเครื่องมือที่ใชมีประสิทธิ ภาพโดยใช
การวิเคราะหแแบบฟอลทแทรี (Fault Tree Analysis, FTA) เพื่อใชจําแนกตัวแปรที่เป็นปใญหาที่มีผลตอพารามิเตอรแความสําเร็จของโครงการ โดยการเก็บ
ขอมูลใชแบบสอบถามซ่ึงรวบรวมขอมูลเป็นเวลา 12 เดือนโดยใชกับอาคารสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ จากผลที่ไดสามารถสรุปไดวา ตัวแปรที่มีผลตอ
ความสําเร็จโครงการไดแก นักออกแบบ หัวหนาคนงาน ผูรับเหมาตอเนื่อง และสภาวะของบริษัทที่รับเหมากอสราง จากงานวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทางที่มี
ประสิทธิผลเพื่อปรับปรุงและแกไขเพื่อไดรับความสําเร็จของโครงการ 

 
ค าส าคัญ :  ตัวแปร, ความสําเร็จ, ตกแตงภายใน, การวิเคราะหแแบบฟอลทแทรี 
 
Abstract 

The objectives of this research are to determine and propose the effective ways to fix various factors affecting failure of 
interior design architecture project. Achievement parameters of project are defined as used budget and construction operating 
time. Fault Tree Analysis is used to be an effective tool to classify various factors influencing achievement parameters. Data 
collection is performed for 12 months and obtained from answering questionnaires for Sirinhron Building, Chulalongkorn Hospital. 
From the obtained results, it can be concluded that these factors are designer, foreman, partial contractor, and any conditions of 
company. The effective ways to improve and rectify for obtaining this project achievement are proposed. 

 
Keywords :  Factor / Achievement / Interior Design / Fault Tree Analysis      
 
บทน า 

ในปใจจุบันมีบริษัทรับเหมากอสรางมากมาย ซ่ึงทําใหมีการแขงขันที่สูงมากในทุกๆดาน สําหรับบริษัทที่มีระดับปานกลาง ตองมีการปรับตั วให
เขากับสภาวะการแขงขันที่สูงในปใจจุบัน โดยผูบริหารตองคํานึงถึงเรื่องการวางแผนบริหารงานในทุกดานและตลอดชวงระยะเวลาที่มีการดําเนินงาน ไมวา
จะเป็นชวงกอนเร่ิมโครงการ หรือขณะดําเนินโครงการ เป็นตน จากการจัดหาบุคลากรหรือพนักงานก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญ เพราะหากมีการวางแผน
งานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ หรือมีประสบการณแในการทํางาน  ก็จะสงผลใหงานสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้ งไวได  แตในทางกลับกัน หาก
ผูบริหารขาดความรู ขาดประสบการณแในการทํางาน ขาดความชํานาญในการตัดสินใจและแกปใญหา นอกจากนั้นการเรียงลําดับขั้นตอนงานที่ผิด ไมเป็น
ระบบระเบียบ มีการบริหารงาน สั่งงานทับซอนกัน ก็สามารถกอใหเกิดปใญหาอีกหลายๆดานเชนกัน และปใญหาต างๆเหลานี้สามารถสงผลใหองคแกรเกิด
ความวุนวาย และอาจเกิดภาวะขาดทุน สงผลใหองคแกรลมสลายไดเลยทีเดียว 

จากปใญหาที่กลาวมาขางตนสงผลใหโครงการออกแบบตกแตงภายในมีปใญหาในดานเวลาการสงมอบงานที่ไมตรงตามกําหนด เกิดสภาวะชาง
ทิ้งงาน เกิดปใญหาภายในองคแกร พนักงานมีความเห็นไมตรงกัน จนเป็นเหตุใหมีการลาออกเกิดขึ้น คุณภาพงานที่ไมตรงตามความตองการของลูกคา และ
โครงการประสบความลมเหลวไมสามารถดําเนินโครงการตอได ซ่ึงปใญหาเหลานี้ลวนเป็นปใญหาที่เกิดจากการขาดการบริหารการจัดการที่ดี ขาด การ
วางแผนที่ดี จึงทําใหโครงการเกิดความสูญเสียอยางมาก ดังนั้นในการทํางานวิจัยนี้จึงมุงหวังที่จะทําแผนวิเคราะหแและควบคุมปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการออกแบบตกแตงภายใน เพื่อใชเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการออกแบบตกแตงภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานนั้นมีสวนสําคัญเป็นอยางมากในการทํางานและสามารถวัดศักยภาพขององคแกรได เพราะธุรกิจงานกอสรางนั้นแตกตางจาก
ธุรกิจอื่นตรงที่ธุรกิจงานกอสรางมีเวลาดําเนินงานที่จํากัด มีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดงานที่ชัดเจน ในงานวิจัยนี้จะมุงเนนไปที่การแกปใญหาในดานการวาง
แผนการบริหารงานกอสรางออกแบบตกแตงภายใน นําเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และสามารถเป็นประโยชนแใหกับองคแกรบริษัท
รับเหมากอสราง ทําใหองคแกรบริษัทรับเหมากอสรางมีศักยภาพที่มากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษาวิจัย 
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เพื่อศึกษาหาตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสถาปใตยกรรมตกแตงภายในโดยใชการวิเคราะหแแบบฟอลแททรี 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลที่ใชศึกษาและกรณีศึกษาโครงการออกแบบตกแตงภายใน อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ เป็นเวลา 12 เดือน 
ศึกษารวบรวมขอมูลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับปใญหาที่เกิดขึ้นในงานกอสราง ปใญหาตางๆ ที่สามารถสงผลกระทบตอระยะเวลาในการสงมอบงานและ
งบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ 

2. นําขอมูลมาประมวลผลจากขอมูลที่ไดในการเก็บขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาแบงออกเป็นหมวดงานของสาเหตุที่กอใหเกิดปใญหาใน
โครงการ 

3. เก็บขอมูลและสภาพปใญหาจากพื้นที่จริงตามหมวดงานที่ไดระบุไว 
4. นําขอมูลและปใญหาที่ไดมาวิเคราะหแโดยใชทฤษฎีฟอลทแทรี (Fault Tree Analysis, FTA) เป็นตัวแสดงถึงปใญหาที่สงผลกระทบในดานเวลา

และงบประมาณของแตละหมวดงานออก โดยนําเสนอในรูปของแผนภูมิภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะหแโดยใชทฤษฎีฟอลทแทร ี
ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหแโดยใชทฤษฎีฟอลทแทรี (Fault Tree Analysis, FTA) ซ่ึงในการจําแนกปใญหาที่สงผล
กระทบตองบประมาณและความลาชาที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสถาปใตยกรรมตกแตงภายใน โดยสามารถจําแนกสาเหตุของความลาชาที่มีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการสถาปใตยกรรมตกแตงภายในออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 
ป๓จจัยที่มีสาเหตุมาจากผ๎ูออกแบบ 
 ผูออกแบบไดมีการสรุปแบบงาน หรือเพิ่มลดงานที่ชาซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของโครงการสถาปใตยกรรมตกแตงภายใน มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
โดยไมแจงใหทราบกอนลวงหนา มีการเพิ่มเติมอุปกรณแของงานระบบไฟฟูาในขณะที่หนางานไดดําเนินการไปแลว นอกจากนั้นแบบที่ผูออกแบบทํามายังไม
สมบูรณแ สงผลใหผูรับเหมาไมสามารถดําเนินงานไดเต็มที่จึงสงผลใหผูรับเหมามีการทําแลวแกไขในหลายจุดทําใหสิ้นเปลืองวัสดุและเสียเวลาไปไมนอย 

สําหรับแนวทางการปรับปรุงแกไข ควรมีการประชุมหรือพูดคุยกันใหชัดเจนในเรื่องของขอบเขตงาน เพื่อลดปใญหาที่จะเกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานของผูรับเหมาและผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) ในกรณีที่มีงานเพิ่มจากแบบเดิมที่ไดรับจากผูออกแบบ ทางผูออกแบบควรมีการขยายระยะเวลาใน
การดําเนินการกอสรางตามความเหมาะสม 
 
ป๓จจัยที่มีสาเหตุมาจากผ๎ูควบคุมงาน (โฟร๑แมน) 
 มีการตรวจสอบอนุมัติแบบลาชากวากาํหนด ผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) มีการส่ังเปลี่ยนแปลงแบบโดยพลการ ผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) ตรวจงาน
ไมไดมาตรฐาน และมีการละเลยตอหนาที่ 

สําหรับแนวทางการปรับปรุงแกไข ควรมีการประชุมและพูดคุยถึงปใญหาของผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) ในการทํางานที่ไมไดมาตรฐาน และแจง
ปใญหาใหเจาของงานไดรับทราบ เพราะการทํางานของผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) มีสวนสําคัญที่ทําใหงานดําเนินไปไดชา สงผลกระทบตอระยะเวลาในการ
กําหนดสงงาน และสภาพจิตใจของผูรวมงาน 

 
 
ป๓จจัยที่สาเหตุมาจากผ๎ูรับเหมาชํวง 
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 ผูรับเหมาชวงขาดประสบการณแและจรรยาบรรณในการทํางาน ผูรับเหมาชวงทํางานผิดจากแบบที่ไดรับโดยไมมีการปรึกษาผูควบคุมงาน             
(โฟรแแมน) ผูรับเหมาชวงมีจํานวนคนงานที่นอยไมเพียงพอตองานที่เรง ผูรับเหมาชวงสวนใหญเป็นชาวตางชาติทําเกิดปใญหาในการส่ือสาร 

สําหรับแนวทางการปรับปรุงแกไข ควรมีการเพิ่มผูควบคุมงาน (โฟรแแมน)เพื่อใหสามารถควบคุมงานผูรับเหมาชวงไดอยางใกลชิดเพราะถาหาก
ผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) ไมเพียงพอตอผูรับเหมาชวง ยอมทําใหผูรับเหมาชวงเกิดสถานการณแตัดสินใจเองโดยไมรอคําปรึกษา ถามีผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) 
เพียงพอก็จะสามารถลดปใญหาที่กลาวมาขางตนไดและผูรับเหมาชวงสามารถทํางานไดตามมาตรฐานที่วางไว ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณเรื่องวัสดุ 
และสามารถลดระยะเวลาในการทํางานไดเป็นอยางดี เนื่องจากเกิดปใญหาในการทํางานและมีความผิดพลาดจากแบบนอยลง 
 
ป๓จจัยที่มีสาเหตุมาจากบริษัทรับเหมากํอสร๎าง 
 บุคลากรไมเพียงพอตอการทํางาน มีการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีแบบแผนการทํางาน ทําใหเกิดการสั่งงานที่ขามขั้นตอน บุคลากรขาด
ทักษะและประสบการณแในการควบคุมงาน แบบที่ใชในการทํางานออกมาลาชาทําใหเกิดปใญหาในสวนที่ชางไดดําเนินงานไปแลวไมตรงตามแบบ ในองคแกร
ขาดความสามัคคีกัน สงผลใหเกิดการชิงดีชิงเดนกันระหวางแผนก เจาของบริษัทขาดความรูและประสบการณแในการบริหารงานตอสราง มีการสั่ งงานทับ
ซอนกับผูควบคุมงาน (โฟรแแมน) ทําใหผูรับเหมาชวงเกิดความสับสนในขั้นตอนการดําเนินงาน มีการอนุมัติการจัดซ้ือวัสดุที่ลาชา สงผลใหหนางานขาดวัสดุ
ในการทํางาน ฝุายจัดซื้อไมตรวจสอบสินคาที่ไดรับกอนสงมอบใหชางทํางาน จึงสงผลใหวัสดุบางอยางใชงานไมไดจริง ทําใหตองถอดออกแลวติดตั้งใหม 
สงผลใหเสียเวลาในการดําเนินงาน เจาของบริษัทเจรจาตกลงราคากับผูรับเหมาชวงไมชัดเจน จนทําใหเกิดสภาวะชางละทิ้งงาน นอกจากนั้นเจาของบริษัท
ยังมีนิสัยที่ตระหนี่ถี่เหนียวไมเพิ่มบุคลากรในการทํางาน ไมจางชางที่มีประสบการณแมีความรูความสามรถในการทํางาน เนื่องจากชางที่มีประสบการณแยอม
มีคาจางที่สูง 

สําหรับแนวทางการปรับปรุงแกไข ควรใหผูมีประสบการณแในดานการบริหารงานกอสรางมาควบคุมงาน สั่งงานและทําแผนงานขั้นตอนการ
ดําเนินงานออกมาใหชัดเจน เพราะการที่เจาของบริษัทผูซ่ึงขาดประสบการณแและขาดความรูความสามารถมาควบคุมงานเองยอมกอใหเกิดปใญหาตามมา
มากมายในดานการตัดสินใจในเรื่องงาน วัสดุ บุคลากร  เพราะเจาของบริษัทไมมีความรูความสามารถในดานการบริหารงานกอสราง  หากการบริหารนั้นมา
จากผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณแในการทํางาน เขาใจในขั้นตอนการทํางาน ก็จําทําใหงานสําเร็จตามกําหนดหรือเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษากรณีตัวอยางโครงการออกแบบตกแตงภายใน อาคาร ส.ธ. จํานวน 5 ชั้นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ ทําใหทราบถึงระบบการ
ดําเนินงานที่ไมเป็นระบบระเบียบ และปใญหาตางๆที่พบในการทํางาน ซ่ึงปใญหาเหลานี้สงผลกระทบตองบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงาน ทําให
เกิดความลาชาในการสงมอบงาน ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดมีการนําเสนอแนวทางแกไขปใญหาและวิเคราะหแที่มาของปใญหาในแตละหมวดงาน โดยเนนไปที่ แนวทาง
ในการแกไขปใญหาทางดานการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหกับองคแกร เพื่อเป็นประโยชนแใหกับบริษัทรับเหมากอสราง และ
สามารถนําไปประยุกตแใชเป็นแนวทางในการปูองกันและแกไขใหเหมาะสมกบักระบวนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถขององคแกรใหมีศักยภาพ 
มีประสิทธิภาพและมั่งคง   ซ่ึงประโยชนแที่เกิดขึ้นนั้นมิใชเกิดเพียงกับกลุมใดกลุมหนึ่งแตเพียงเทานั้น แตยังเกี่ยวโยงสงผลถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมซ่ึงมี
ความสําคัญตอประเทศอีกดวย  
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แนวทางเพ่ือควบคุมการสูญเสียปริมาณวัสดุกํอสร๎างโดยวิธี Earned Value Analysis 
Guidelines to control quantity loss of construction material using Earned Value Analysis 

 
ปกาศิต ฮงทอง1 อนันต๑ พงศ๑กุลพานิช2 วุฒิชัย ดํานกลาง3 สมบัติ พูนสมบัติเจริญ4  

ธนชาต ไชยโส5 และ พัฒนพงศ๑ จันทร๑สํองแสง6 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาแนวทางเพื่อชวยการควบคุมการเกิดความสูญเสียของวัสดุจากการกอสรางงานอาคารของ

บริษัทรับเหมาขนาดกลาง โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการควบคุมความสูญเสียของวัสดุกอสรางในโครงการ  จากขอมูลคาใชจายดานวัสดุใน
โครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวมสูง 8 ชั้น โดยประยุกตแใชเครื่องมือการควบคุมตนทุนดานวัสดุดวยวิธี Earned Value Analysis ในการวิเคราะหแผล
การเปรียบเทียบคาใชจายดานวัสดุในรายการปริมาณวัสดุและคาใชจายดานวัสดุที่ที่เกิดขึ้น  และนํามาสรางดัชนีชี้วัดสถานะความสูญเสียดานวัสดุใน
โครงการ การวิจัยนี้เป็นการรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนและควบคุมการใชวัสดุจากฝุายกอสราง สวนขอมูลดานการจัดซ้ือวัสดุรวบรวมจากฝุายจัดซ้ือ 
การเฝูาติดตามผลการใชและความสูญเสียของวัสดุกอสราง เพื่อชวยใหผูรับเหมาหรือผูจัดการโครงการใชตัดสินใจในการแกปใญหางานดานวัสดุไดอยางทัน
เหตุการณแ 

 
ค าส าคัญ :  การควบคุมการสูญเสีย, วัสดุกอสราง 
 
Abstract 

In this study, the effective ways to control quantity loss of construction material have been developed for building by 
Medium-Scale Contractor Company. The research focuses on monitoring the controlling of quantity loss of construction material 
in the project. Using Earned Value Analysis, an effective tool to control the capital of construction material, expenses of 
construction material in project of high building 8 classes have been considered. Comparing between expenses depending on 
quantity of material and existent expenses is performed to use for generating index indicating loss level of construction material. 
This research collects planning data and the amount of material used is collected by construction department. Data for material 
purchased is monitored by purchasing department. Results of material used and loss of material are monitored which is the 
helper for contractor or project manager to decide the solving of problems of material in time. 
 
Keywords :  control quantity loss / construction material      
 
บทน า 

ความสูญเสียในงานกอสรางอาคารคือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นแตไมไดเพิ่มมูลคาของอาคารที่กอสรางความสูญเสียของวัสดุมี ผลกระทบตอ
ตนทุนของโครงการเนื่องจากการลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุในการกอสรางสามารถลดตนทุนของวัสดุกอสรางและลดคาใชจายในการจัดการในสวน
ของการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นดวย (นคร กกแกว, 2545)  

ความสูญเสียแบงเป็น 2 ประเภทคือ ความสูญเสียที่ไมสามารถลดได (Unavoidable waste) เนื่องจากลักษณะของงานที่จําเป็นตองมีความ
สูญเสีย การลดความสูญเสียประเภทนี้ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น หรือไมคุมคาในการลดความสูญเสีย และความสูญเสียที่สามารถลดได (Avoidable waste) 
เนื่องจากเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการขาดการจัดการ และความสูญเสียนี้คุมคาในการลงทุนปูองกันไมใหเกิดความสูญเสียขึ้น ผูรับเหมากอสรางแตละ
รายมีปริมาณสัดสวนของความสูญเสียประเภทนี้แตกตางกันตามระดับการจัดการในการกอสราง และเทคโนโลยีในการกอสราง Formoso และคณะ 
(1999) สาเหตุของความสูญเสียเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการใชงานของวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และเงินทุน มากกวาปริมาณที่จําเป็นใน
การกอสรางอาคาร (Koskela, 1992) ของเสียสําคัญที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางมาจากความสูญเสียของวัสดุจากการทํางาน พบวาผลกระทบจากปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการกอสรางทําใหลดปริมาณวัตถุดิบและพลังงาน และกอใหเกิดการขนสงที่เกินความจําเป็น (Wyatt, 1978) 

แนวทางในการจัดการปใญหาความสูญเสียของวัสดุที่เสนอโดย United States Environmental Protection Agency หรือ USEPA (1988) 
แบงเป็น 4 ระดับ คือระดับที่ 1 Prevention ระดับที่ 2 Recycling ระดับที่ 3 Treatment และระดับที่ 4 Disposal และพบวาจากแนวทางทั้ง 4 นั้น
แนวทางที่ดีที่สุดคือการลด หรือปูองกันไมใหเกิดความสูญเสีย และเพราะการปูองกันการเกิดความสูญเสียไดแลวก็จะสงผลตอระดับที่ 2, 3, และ 4 ใหมี
ปริมาณลดลงตามลําดับ 
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Earned Value Analysis ไดถูกพัฒนาโดย Department of Defense ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 1960 เพื่อควบคุมโครงการตางๆ ของ
หนวยงาน วิธีนี้เป็นวิธีการวัดผลดําเนินการของโครงการโดยการเปรียบเทียบผลงานจริงกับแผนงานที่วางไวในเชิงปริมาณตัวเลขจํานวนเงิน  ผลการ
วิเคราะหแโครงการดวย Earned Value Analysis ผูจัดการโครงการสามารถติดตามควบคุมในระดับกิจกรรมและระดับโครงการใหดําเนินการตามแผนงาน
ที่กําหนด (Mueller, Frederick, 1986; Kharbanda et.al., 1987) คาหลักตางๆที่ใชในการวิเคราะหแผลงาน ไดแก 

ตนทุนประมาณการของงานตามแผนเวลาที่ตองการ (Budgeted Cost of Work Scheduled , BCWS) 
ตนทุนประมาณการของผลงานที่ดําเนินการ (Budgeted Cost of Work Performed , BCWP) หรือ Earned value (EV) 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากงานที่ดําเนินการแลว (Actual Cost of Work Performed , ACWP) 
การวิเคราะหแผลงานโดยอาศัยความสัมพันธแของคาหลักทั้ง 3 นี้มาสรางดัชนีชี้วัดสถานะของงานได 3 คาคือ 

 
คาดัชนีชี้วัดสถานะของระยะเวลาการทํางาน (Schedule Performance Index , SPI) 

SPI = BCWP / BCWS         (1) 
คาดัชนีชี้วัดสถานะของคาใชจายของโครงการ (Cost Performance Index , CPI) 

CPI = BCWP / ACWP         (2) 
คาความแตกตางในการควบคุมโครงการกอสรางมีการพจิารณาอยู 2 คา คือ 
(1) คาความแตกตางของแผนงาน (Schedule Variance, SV) 

SV = BCWP – BCWS        (3) 
ถา SV < 0 หมายถึงการดําเนินการกจิกรรมลาชากวากําหนดเวลา 
(2) คาความแตกตางของตนทุน (Cost Variance, CV) 

CV = BCWP – ACWP        (4) 
ถา CV< 0 หมายถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในการทํากิจกรรมนั้นๆ สูงกวางบประมาณที่ไดวางแผนไว 
การวิเคราะหแคาความสัมพันธแทั้ง 4 คาขางตน (CV, SV, CPI และ SPI) ทําใหสรุปไดวา ถาคาความสัมพันธแ CV และ SV มีคาเป็นลบ หรือถาคา

ความสัมพันธแ CPI และ SPI มีคานอยกวา 1 แสดงวากิจกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจรวมถึงโครงการที่เกี่ยวของทั้งโครงการกําลังมีปใญหาเนื่องจากผลการ
ดําเนินงานจนกระทั่งถึงวันที่ทําการวัดเป็นไปในทิศทางที่ไมดี (Koh Wee Liang, 2003) 

จากปใญหาความสูญเสียของวัสดุขางตน ทําใหเกิดปใญหาการบริหารตนทุนคาวัสดุของโครงการ เริ่มตั้งแต การประมาณการตนทุนวัสดุ 
(Material cost estimating) การจัดทํางบประมาณตนทุนวัสดุ (Material cost budgeting) และการควบคุมตนทุนวัสดุ (Material cost control) การ
วางแผนดานวัสดุกอนเร่ิมโครงการ ผูบริหารจําเป็นตองติดตามควบคุมการใชวัสดุในระดับกิจกรรมและระดับโครงการ วิเคราะหแแนวโนมความตองการวัสดุ 
การประมาณการตนทุนตองถูกตองเที่ยงตรงแมนยํา งบประมาณที่ไดตั้งไวก็เหมาะสมกับความเป็นจริง ในระหวางดําเนินการโครงการตองติดตามควบคุม
คาใชจายสวนเกินที่เกิดจากการสูญเสียของวัสดุ การวิจัยนี้ใชวิธี Earned Value Analysis วิเคราะหแผลการเปรียบเทียบคาใชจายดานวัสดุในรายการปริ
มารวัสดุและคาใชจายดานวัสดุที่ที่เกิดขึ้น เพื่อเฝูาติดตามผลการใชและความสูญเสียของวัสดุ ชวยใหผูรับเหมาหรือผูจัดการโครงการใชตัดสินใจในการ
แกปใญหางานดานวัสดุไดอยางทันเหตุการณแ 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษาวิจัย 

เพื่อศึกษาการวิเคราะหแที่ใชวิธี Earned Value Analysis ในแนวทางการควบคุมความสูญเสียดานวัสดุของโครงการกอสรางของบริษัทรับเหมา
ขนาดกลาง  
 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 แนวทางการควบคุมปริมาณความสูญเสียของวัสดุในการกอสรางงานอาคารดวยวิธี Earned Value Analysis (EVA) ซ่ึงมีขั้นตอนในการวิจัย
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม ศึกษา คนควา เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลในบัญชีรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณแกอสราง Bill of Quantity (BOQ) ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสั่งซ้ือ และ

ขอมูลการใชวัสดุของแตละโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแบบสอบถาม และเก็บขอมูลจากบุคลากรในฝุายกอสรางและฝุายจัดซื้อ 
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหแดัชนีชี้วัดสถานะความสูญเสียดานวัสดุในโครงการ  
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหแหาผลตางวัสดุทางตรง ดานราคา (Price Variance) โดยเปรียบเทียบระหวางราคาใน BOQ กับราคาที่ระบุในใบสั่งซ้ือ ใบ

สงของและใบกํากับภาษี  
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหแหาผลตางวัสดุทางตรง ดานปริมาณ (Quantity Variance) โดยเปรียบเทียบระหวางปริมาณวัสดุใน BOQ กับปริมาณ

วัสดุที่ใชจริงในโครงการ 
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผล และขอเสนอแนะของงานวิจัย การวิเคราะหแขอมูล  
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การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา แบงออกเป็น 2 สวน ไดแก 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากกลุมตัวอยางประเภทเอกสารของโครงการกรณีศึกษา ซ่ึงไดแก บัญชีรายการปริมาณวัสดุและ

อุปกรณแกอสราง Bill of Quantity (BOQ) ซ่ึงเป็นเอกสารแนบทายสัญญาเอกสารใบสั่งวัสดุ บิลกํากับภาษีที่ซ้ือวัสดุ ใบสงสินคา หรือ เอกสารอื่นๆ ที่มี
ราคาตอหนวยของวัสดุแตละชนิดระบุไวและใชในโครงการ จากการดําเนินงานกอสรางตั้งแตเร่ิมจนจบโครงการ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากกลุมตัวอยางประเภทบุคคล โดยรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากแผนกที่
เกี่ยวของในกระบวนการจัดการวัสดุ แลวนําไปสรุปหาแนวทางแกไข แบงออกเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายกอสราง และฝุายจัดซ้ือ ตัวแทนจากฝุายก อสราง
ประกอบดวย ผูควบคุมงานและหัวหนาภาคสนาม สวนตัวแทนจากฝุายจัดซ้ือประกอบดวย หัวหนางานและเจาหนาที่จัดซ้ือ  เจาหนาที่วางแผนการซ้ือ
และสโตรแ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลการศึกษา 

การวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาแนวทางการควบคุมการเกิดความสูญเสียของวัสดุจากการกอสรางงานอาคารกอสราง โดยประยุกตแใชเครื่องมือการ
ควบคุมตนทุนดานวัสดุดวยวิธี Earned Value Analysis (EVA) เพื่อวิเคราะหแผลการเปรียบเทียบคาใชจายดานวัสดุในรายการปริมารวัสดุและคาใชจาย
ดานวัสดุที่ที่เกิดขึ้น นํามาสรางดัชนีชี้วัดสถานะความสูญเสียดานวัสดุในโครงการ คาหลักตางๆที่ใชในการวิเคราะหแความสูญเสียดานวัสดุในโครงการ ไดแก 

BCME: Budgeted cost for material estimated หมายถึง คาวัสดุคิดจากปริมาณวัสดุที่ถอดปริมาณจากแบบและปรากฏใน BOQ.กับราคา
ตามงบประมาณ ณ วันที่ประเมิน  

BCMU: Budgeted cost for material used (Earned Value) หมายถึง คาวัสดุคิดจากปริมาณวัสดุที่ใชจริงกับราคาตามงบประมาณ ณ 
วันที่ประเมิน หรือ Earned value (EV) 

ACMU: Actual cost for material used หมายถึง จํานวนเงินรวมที่ใชจายไปจริงสําหรับคาวัสดุที่ใชจริง ณ วันที่ประเมิน 
การวิเคราะหแผลงานโดยอาศัยความสัมพันธแของคาหลักทั้ง 3 นี้มาสรางดัชนีชี้วัดสถานะของงานได 3 คาคือ 
คาดัชนีชี้วัดสถานะของวัสดุ (Material Performance Index , SPI) 

MPI = BCMU/BCME       (5) 
คาดัชนีชี้วัดสถานะของคาใชจายดานวัสดุของโครงการ (Cost Performance Index , CPI) 

CPI = BCMU/ACMU       (6) 
คาความแตกตางในการควบคุมโครงการกอสรางมีการพิจารณาอยู 2 คา คือ 

(1) คาความแตกตางของวัสดุ (Material Variance, MV) 
MV = BCMU-BCME       (7) 

ถา MV > 0 หมายถึงการดําเนินการโครงการมีของเสียจากวัสดุมาก  
(2) คาความแตกตางของตนทุน (Cost Variance, CV) 

CV = BCMU – ACMU      (8) 
ถา CV< 0 หมายถึงตนทุนคาวัสดุที่เกิดขึ้นจริงในการทํากิจกรรมนั้นๆ สูงกวางบประมาณดานวัสดุที่ไดวางแผนไว  
ตามหลักการวิเคราะหแคาความสัมพันธแทั้ง 4 คาขางตน (CV, MV, CPI และ MPI) นั้น พอจะสรุปไดวา ถาคาความสัมพันธแ CV มีคาเป็นลบ MV 

มีคาเป็นบวก หรือถาคาความสัมพันธแ CPI มีคานอยกวา 1 หรือ MPI มีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการกําลังมีปใญหาดานวัสดุเนื่องจากผลการดําเนินงาน
เป็นไปในทิศทางที่ไมดีหรือมีความสูญเสียของวัสดุอยูมาก 
 
ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษาไดประเมินความสูญเสียของวัสดุในโครงการกอสรางจริงที่กําลังดําเนินการอยู เป็นอาคารพักอาศัยรวมสูง 8 ชั้น จากนั้นนําขอมูล
มาประมวลผลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel โดย ภาพที ่1 แสดงตัวอยางขอมูลที่รวบรวมไดและใสในโปรแกรม Microsoft Excel ที่พัฒนาขึ้น โดย
แสดงในกิจกรรมงานฐานราก ชั้นใตดินของหมวดงานโครงสรางชั้นใตดิน ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแขอมูลโดยแสดงในกิจกรรมงานฐานราก ชั้นใตดิน 
ของหมวดงานโครงสรางชั้นใตดิน 

 

 
 

ภาพที ่1 การเก็บขอมูลที่รวบรวมไดและใสในโปรแกรม Microsoft Excel 
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ภาพที ่2 ผลการคํานวณคาที่ได (BCME, BCMU, ACMU, MV, CV, MPI, and CPI) จากการพัฒนาและใชโปรแกรม 
 

จากการวิเคราะหแขอมูลความสูญเสียของวัสดุที่ใชในกิจกรรมงานฐานราก ชั้นใตดินของหมวดงานโครงสรางชั้นใตดิน พบวา วัสดุสวนใหญมีคา 
MPI มากกวา 1 แสดงวาโครงการมีปใญหาในการจัดการวัสดุ หรือมีความสูญเสียของวัสดุ อยางไรก็ตามการสูญเสียของวัสดุดังกลาวยังไมมีผลกระทบตอ
ตนทุนของโครงการเนื่องจากคา CPI มีคามากกวา 1 เชนวัสดปุระเภทคอนกรตีโครงสราง 280 KSC. (CYLINDER) ผสมน้ํายากันซึม ไมแบบ ตะป ูและลวด
ผูกเหล็ก ยกเวนวัสดุประเภทเหลก็เสน ที่มีปใญหาในการจัดการวัสดุและตนทนุคาวัสดุที่เกิดขึ้นจริงในการทํากจิกรรมนั้นๆ มากกวางบประมาณดานวัสดุที่
ไดวางแผนไวเนื่องจากคา CPI มีคานอยกวา 1 ภาพที ่ 3-4 แสดงตัวอยางความสูญเสียของวัดสุที่เกิดขึ้นในกจิกรรมงานฐานราก ชั้นใตดินของหมวดงาน
โครงสรางชั้นใตดิน 
 

 
 

ภาพที ่3 การยึดแบบสําหรับหลอคอนกรีตไมแนนพอทําใหเกิดปใญหาความสูญเสียวัสดุและแรงงาน 
 

 
 

ภาพที ่4 ไมมีการจัดการเก็บวัสดุที่ถูกตองทําใหเกิดปใญหาความเสียหายของวัสดุ 
 

จากผลการศึกษาปใญหาดานการจัดการวัสดุในการวิเคราะหแสาเหตุที่กอใหเกิดปใญหาดานการจัดซ้ือ และดานการวางแผน และควบคุมการใช 
ของโครงการกรณีศึกษา พบวามปีใจจยัทีท่ําใหเกิดความสูญเสียของวัสดุ ในงานกอสราง มีอยู 7 ปใจจัย มีดังนี้  

1) ปริมาณวัสดุที่สงใหสํานักงานใหมีจาํนวนผิดพลาด เนื่องจากการถอดปริมาณวัสดุตามแบบและรายละเอยีดที่ใชหนางานไมละเอียด 
2) งานทําใหผิดมาตรฐานที่กําหนด ทําใหตองแกไขหรือทํางานใหม สงผลใหเกิดความสูญเสียของวัสดุขึ้น เนื่องจากชางที่เป็นหัวหนางานไมมี

ทักษะและความรูอยางเพียงพอ  
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3) ความสูญเสียเนื่องจากการจัดเกบ็วัสดุ เนื่องจากสถานทีจ่ัดเก็บในหนวยงานกอสรางภาคสนามมีเสี่ยงตอความเสียหาย  
4) การเรงงานเน่ืองจากชวงเวลาในการดําเนินงานสั้นเกินไป และตองใชวัสดุที่มคีวามพิเศษกวาปกต ิราคาสูงกวาปกต ิ 
5) ความไมมีความรัดกุมในขั้นตอนการควบคุมการรับ การเบิก - จาย วัสด ุ
6) ความไมเขมงวดในการควบคุมงานของหัวหนางาน เชน ไมมีการตรวจแบบกอนเทคอนกรีตคานคอนกรีตทําใหแบบแตกขณะเทคอนกรีต 

ตองร้ือแบบแลวประกอบเทคอนกรีตใหม  
7) การใชเครื่องมือ เครื่องจักรที่ผิดประเภท เกิดจากความไมพรอมของหนวยงาน หรือความรูเทาไมถึงการณแของหวัหนางานและคนงาน  

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

แนวทางเพื่อชวยการควบคุมการเกิดความสูญเสียของวัสดุจากการกอสรางงานอาคารของบริษัทรับเหมาขนาดกลางคาดัชนีชี้วัดสถานะความ
สูญเสียดานวัสดุในโครงการอันประกอบดวย BCME, BCMU, ACMU, MV, CV, MPI, and CPI วัสดุสวนใหญมีคา MPI มากกวา 1 บงบอกวาโครงการมี
ปใญหาในการจัดการเร่ืองวัสดุหรือมีความสูญเสียของวัสดุอยางไรก็ตามการสูญเสียของวัสดุดังกลาวอาจมีผลกระทบหรอืไมมีผลกระทบตอตนทุนของ
โครงการทั้งนี้ตองพิจารณารวมกับคา CPI  
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การทดลองวัดคําทางไฟฟูา โดยรับสํงข๎อมูลแบบไร๎สาย แสดงผลผํานเว็บบราวเซอร๑ 
Electrical measurement research by wireless data transmission display via web browser 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคแเพื่อการทดลองวัดคาทางไฟฟูา ของโหลดทางไฟฟูา ผานเว็บบราวเซอรแ สามารถที่จะวัดคาแรงดันไฟฟูา กระแสไฟฟูา 
กําลังไฟฟูา และตัวประกอบกําลังไฟฟูา ซ่ึงเราจะใชไมโครคอนโทรลเลอรแขนาดเล็ก หรือ NodeMCU ในการประมวลผล โดยทั้งหมดจะแสดงผลผานทาง
เว็บบราวเซอรแ ซ่ึงเราจะใชฐานขอมูลสําเร็จรูป หรือฐานขอมูลที่สามารถทั้งเก็บขอมูล และสามารถแสดงผลในตัวได ซ่ึงเป็นฐานขอมูลที่มีไมนานมานี้อย าง 
Google Firebase และอีกทั้งทาง Google ยังเขียนโปรแกรมและออกแบบ Firebase เพื่อใชงานกับไมโครคอนโทรลเลอรแอยาง NodeMCU อีกดวย ซ่ึงใน
การแสดงผลจะมีการแสดงเป็นกราฟ แรงดันไฟฟูา กระแสไฟฟูา กําลังไฟฟูา และตัวประกอบกําลังไฟฟูา เทียบกับเวลา และยังแสดงการวัดในชวงเวลา
ตางๆ เป็นตาราง และยังสามารถตรวจสอบไดวาชวงเวลาไหนมีการใชไฟฟูาโดยการลากเมาสแที่กราฟ หรือคนหาที่ตารางแสดงผล ทั้งนี้การทดลองนี้ยังเป็น
การทดสอบความสามารถของฐานขอมูลของ Google อีกดวย วามีประสิทธิภาพเพียงใดที่จะรองรับขอมูล การใชงานวายากงายเพียงใด และสามารถที่จะ
ใชงานกับไมโครคอนโทรลเลอรแ หรือ อุปกรณแอื่นๆไดหลากหลายเพียงใด 
 
ค าส าคัญ: การวัด  ไรสาย  เว็บบราวเซอรแ  ตัวประกอบกําลัง 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to measure the electricity of the electrical load Web browser It can measure voltage, 
current, power and power factor. We will use microcontrollers or NodeMCU processors All are rendered via a web browser. We 
will use the finished database. Or a database that can both store data. Results can be built. Is a very recent database like Google 
Firebase, and also Google has been programming and designing Firebase for use with microcontrollers like NodeMCU, which in 
the display will be displayed as a voltage, current, power and power factor graph. also displays the measurements at various 
times in a grid, and can also determine which time period the electricity is being used. Click the mouse on the chart Or find a 
table display. This experiment also examines the capabilities of Google's databases as well as how effectively they serve the 
data. How easy to use. And how many different microcontrollers or devices can be used 
 
Keywords: measuring, NodeMCU, Google Firebase, power factor 
 
บทน า 
 เราปฏิเสธไมไดเลยวาในปใจจุบันนี้เครื่องใชไฟฟูามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยแเป็นอยางมาก โดยเฉพาะเครื่องอํานวยความสะดวก
ภายในบานเรือน เชน หลอดไฟฟูา โทรทัศนแ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ซึ่งอุปกรณแเหลานี้เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกก็จริง แตบางครั้งก็ไมคอยสะดวก
ในการใชงาน เชน เมื่อเราลืม หรืออยากที่จะควบคุมอุปกรณแเหลานี้จากระยะไกล การควบคุมแบบไรสาย หรือแมกระทั้งการตรวจวัดแสดงผลกา รใช
พลังงานไฟฟูาของอุปกรณแเหลานี้ เรายังจําเป็นที่จะตองมีอุปกรณแเพื่อนํามาอํานวยความสะดวก หรือที่ผูจัดทํากํา ลังจะนําเสนอนี้ เป็นการออกแบบและ
สรางอุปกรณแวัดและควบคุมพลังงานไฟฟูาของเครื่องใชไฟฟูาภายในการ แบบไรสาย ผานเว็บบราวเซอรแ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ยังมีขอที่ทางผูจัดทําอยากที่จะพัฒนาตอยอด ซ่ึงแนวคิดแรกของทางผูจัดทําคือ IoT หรือ internet of things และ 
ไทยแลนดแ 4.0 เป็นการนํานวัตกรรม หรืออุปกรณแเทคโนโลยี ทั้งมีสาย และไรสาย เช่ือตอกันอยางเป็นโครงขาย เพื่อความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน 
และยังสามารถนําไปตอยอดหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวคิดไทยแลนดแ 4.0 ทั้งนี้ทางผูจัดทํายังเริ่มจากแนวคิดการจัดการพลังงานไฟฟูา และ
เครื่องใชไฟฟูาได แมวาเราจะอยูที่หางไกลจากอุปกรณแก็ตาม ซ่ึงตามหัวของานวิจัยคือทางผูจัดทําไดออกแบบและสรางเครื่องวัดและควบคุมพลังงานไฟฟูา
ของเครื่องใชไฟฟูาภายในบาน แบบไรสาย ผานเว็บบราวเซอรแ ซ่ึงอุปกรณแนี้สามารถวัดพลังงานของเครื่องใชไฟฟูาภายในบานได โดยเป็นอุปกรณแขนาดเล็ก 
และยังสามารถควบคุมพลังงานไฟฟูาของอุปกรณแไฟฟูานั่นๆ ไดอีกดวย อีกทั้งยังรับและสงขอมูลเป็นแบบไรสาย เขาสูเว็บบราวเซอรแ ซ่ึ งเราจะสามารถดู
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หรือตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟูาในวันและเวลานั่นๆได และยังสามารถควบคุมการเปิดปิดเครื่องเครื่องใชไฟฟูานั่นผานหนาเว็บบราวเซอรแไดอีกดวย ซ่ึง
จะสามารถดูและควบคุมระยะไกลแคไหนก็ได หากอุปกรณแมีสัญญาณอินเตอรแเน็ท 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อการทดลองวัดคาทางไฟฟูา โดยรับสงขอมูลแบบไรสาย แสดงผลผานเว็บบราวเซอรแ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 ในปี 2010 Christopher Mcnally ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดพลังงานไฟฟูา ของเครื่องใชไฟฟูา ผานการเขียนโปรแกรมลงใน
ไมโครคอนโทรลเลอรแ หรือ Arduino Duemilanove การวัดนั่นจะประกอบดวยการวัดกระแสไฟฟูา โดยใช Current Transducer และวัดแรงดันไฟฟูา
โดยการใชคาของกระแสไฟฟูาที่วัดได กับความตานทานของโหลดไฟฟูา นํามาคํานวณโดยเป็นแรงดันไฟฟูากระแสสลับ RMS และยังสามารถสงขอมูลการ
วัดเป็นแบบไรสายได แตงานวิจัยนี้ยังไมสามารถควบคุมอุปกรณแไฟฟูาได และยังไมสามารถใชงานจริงได เป็นเพียงการศึกษา 
 ในปี 2011 ปรีชา สมสอน  โสวัตรแ บุญยศ และประสิทธิ์นครราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการศึกษาและพัฒนาอุปกรณแควบคุม
เครื่องใชไฟฟูาภายในบานผานระบบบลูทูธ โดยการสั่งการควบคุมอุปกรณแไฟฟูาผานสมารแทโฟน ซ่ึงมีตัวประมวลผลเป็นไมโครคอนโทรลเลอรแ งานวิจัยนี้
ใชบลูทูธเป็นตัวรับสงขอมูลซ่ึงไมสามารถที่จะควบคุมในระยะที่ไกลกวาระยะสัญญาณบลูทูธได อีกทั้งยังไมสามารถวัดพลังงานไฟฟูาได 
 ในปี 2012 นายพงศกร เทียมวัง เป็นการศึกษาระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาในอาคารผาน Web Application เป็นการสังงานผานทาง Master 
ใหไปควบคุมอุปกรณแไฟฟูาที่เชื่อมตออยูกับ Slave แตละตัวได แตงานวิจัยนี้ยังไมสามารถวัดคาพลังงานไฟฟูาได  
 ในปี 2013 นายอัฐพันธแ จันทรแอินทรแ และภาวิช วัฒนาณิชกร ไดออกแบบ และสรางอุปกรณแควบคุมเครื่องใชไฟฟูา ผานเว็บแอปพลิเคชั่น และ
เว็บไซตแ ซ่ึงเป็นการทํางานของอุปกรณแที่ทํางานเป็นเมนเบรกเกอรแ ซึ่งจะควบคุมไฟฟูาไดทั้งอาคารผานอุปกรณแเพียงตัวเดียว ซ่ึงจะใชไมโครคอนโทรลเลอรแ
ในการประมวลผล ซ่ึงงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพ  แตยังไมสามารถวัดพลังงานไฟฟูาภายในบานได และการติดตั้งอุปกรณแกับตัวอาคารเป็นเร่ืองยุงยากซ่ึงตอง
ใชผูชํานาญเทานั่น 
 ในปี 2014 บริษัท DENT instruments ไดพัฒนา ออกแบบ และสรางอุปกรณแที่มีชื่อวา ELITE PRO XC Power Meter & Recorder เป็น
อุปกรณแขนาดเล็กที่ใชวัดพลังงานไฟฟูาและสามารถบันทึกคาตางๆ ผานในตัว และของสงขอมูลไรสายได โดยเป็นอุปกรณแที่มีประสิทธิภา พในการวัด
พลังงานไฟฟูาสูง แตยังไมสามารถควบคุมอุปกรณแไฟฟูาภายในบานได 
 ในปี 2015 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพงคแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนา ออกแบบ และสรางอุปกรณแ และโปรแกรมที่มีชื่อวา 
ESM Easy Smart Meter เป็นระบบประมวลผลการจัดการพลังงานภายในอาคารแบบครบวงจร เป็นอุปกรณแติดตามแสดงผลปริมาณการใชไฟฟูาภายใน
อาคารและบานเรือนไดแบบ real time และสามารถดูผาน smart device ไดตลอดเวลา ทั้งยังดูคาไฟฟูายอนหลัง และแสดงผลออนไลนแทันที แตอุปกรณแ
นี้สามารถติดตามและตรวจการใชไฟฟูาภายในอาคารได แตไมสามารถควบคุมการเปิดปิดเครื่องใชไฟฟูาได 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีการดําเนินงานเราแบงเป็น 3 สวน กลาวคือ 

1. อุปกรณแและการทํางาน 
 จากภาพที ่1 ESP8266 NodeMCU ในที่นี้ถือเป็นอุปกรณแหลักในการทํางานของการทดลอง เนื่องจากเป็นตัวประมวลผล และรับสงขอมูล ซ่ึง
การทํางานของการทดลองจะแบงเป็น 2 สวนนั่นคือ การวัดคากระแสไฟฟาู และคาแรงดันไฟฟูา ซ่ึงการวัดคาทางไฟฟูาทั้ง 2 ตัวนี้จะทาํใหเราทราบถึงคา
กําลังไฟฟูา และตัวประกอบกําลังไฟฟูาได ซ่ึงในการวัดคาดําเนินการดังนี้ 
 1.1 สวนของการวัดคาแรงดันไฟฟูา 
  การวัดแรงดันไฟฟูานั่นเราจะอาศัยหลักการแบงแรงดัน ซ่ึงเราจายไฟกระแสสลับ 220 V ผานหมอแปลงแรงดันจาก 220 V เป็น 9 
V จากนั่นตอตัวตานทาน ทาํเป็นวงจรแบงแรงดัน เราจะไดแรงดันอินพุตเขาสู NodeMCU ±6 V ซ่ึงกอนจะสงคาแรงดัน 6 V เขาสูตัวประมวลผลนั่น ตอง
ผานอุปกรณแที่ชื่อ ADS ซ่ึงทําหนาที่แปลงสัญญาแปรผันตอเนื่อง (analog) ใหแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล จากนั่น ADS จะสงสัญญาณเป็น I2C เขาสูบอรแด
ตัวประมวลผล (NodeMCU) ตอไป 
 1.2 สวนของการวัดคากระแสไฟฟาู 

 การวัดคากระแสไฟฟูาเราอาศัยหลักการแบงกระแส ซ่ึงเราจะวัดกระแสไฟฟูาไดนั่นเราตองมีโหลด กําหนดโหลดเป็นโหลดความ
ตานทาน ใชแรงดัน 220 V จากนั่นเราใช CT หรือตัววัดคากระแสไฟฟูา จากนั่นใชตัวตานทาน 330 โอหแม เพื่อลดระดับของกระแสไฟฟูาเขาสูตัว
ประมวลผล ซ่ึงกอนที่จะสงคาเขาตัวประมวลผลเราจะใชอุปกรณแการแปลงสัญญาแปรผันตอเนื่อง (analog) ใหแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลเชนเดียวกับการ
วัดแรงดันไฟฟูา คือ ADS  
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2. โปรแกรมส่ังการ 
 จากภาพที ่2 การทํางานโปรแกรมแบงเป็น 2 สวน คือ สวนของการคํานวณคาทางไฟฟูา และสวนของการรับสงขอมูล 
 2.1 สวนของการคํานวณทางไฟฟูาแบงออกเป็น 4 สวน 
 2.1.1 การคํานวณคาแรงดันไฟฟูา (Vrms) 
 การคํานวณคาแรงดันไฟฟูาในที่นี้คือการคํานวณภายในตัวประมวลผลซ่ึงเราไดเขียนโคดเขาไปในตัวประมวลผล หรือNodeMCU ซ่ึงเป็นโคด

คํานวณคาแรงดันไฟฟูา Root Mean Square หรือ Vrms โดยภายในโคดจะเป็นการคํานวณโดยใชสมาการ       √
∑         

   

 
  (สมการที่ 1) 

 2.1.2 การคํานวณคากระแสไฟฟูา (Irms) 
 ซ่ึงใชหลักการเดียวกันกับการวัดแรงดันซ่ึงเราจะเขียนโคดไปในตัวประมวลผล หรือNodeMCU และเป็นสมการดังนี้ 

      √
∑         

   

 
   (สมการที ่2) 

  
 2.1.3 การคํานวณคากําลังไฟฟูา (Apparent Power) 
 ซ่ึงเป็นการเขียนโคดไปในตัวประมวลผล เป็นการคํานวณตัวอาศัยหลักการคูณกันของแรงดันและกระแสไฟฟูา กําลังไฟฟูา = Irms  *  Vrms 
 2.1.4 การคํานวณคาตัวประกอบกําลังไฟฟูา (Power Factor) 
 ซ่ึงเราจะเขียนโคดไปในตัวประมวลผลโดยการเขียนโคดใหคํานวณกําลังไฟฟูาจริง หรือ VA  
โดยเป็นการใชสมการนี้   

 

 
∑             

    (สมการที่ 3) จากนั่นนําคากําลังไฟฟูาจริงเขาสูสูตรคํานวณตัวประกอบกําลังนั่นคือ Power 
Factor = Real Power/Apparent Power 

3. หนาเว็บบราวเซอรแแสดงผลจากภาพที่ 3,4 และ5  
 เป็นการนําสวนของการวัดคา และคํานวณคาทางไฟฟูาเพื่อนํามาแสดงผลเป็นรูปแบบที่งายตอการดูผานอุปกรณแตางๆ เชนคอมพิวเตอรแ หรื อ
สมารแทโฟน ซ่ึงการแสดงผลประกอบไปดวยการวัดคาทางไฟฟูาขณะที่เราใชในชวงเวลาตางๆ คํานวณออกมาออกมาในรูปของกราฟ และตาราง ซ่ึงจะทํา
ใหทราบถึงปริมาณการใชไฟฟูาในชวงเวลาตางๆ ซ่ึงเราใช Firebase ของ Google ซ่ึงรองรับการทํางานของ NodeMCU ซ่ึงมีการสงขอมูลเป็นรูปแบบ 
wifi ขึ้นสูเชิฟเวอรแเก็บขอมูลของ Google หลักการทํางานคือ เมื่อ NodeMCU รับคาทางไฟฟูาและประมวลผลจะทําการสงขอมูลผานทาง wifi ซ่ึงเราทํา
การเขียนโคดเชื่อมตอกับ Firebase จากนั่น Firebase ซ่ึงเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปจะประมวลผลตามโคดที่เราเขียนเขาไป กลาวคือจะสงขอมูลจาก 
NodeMCU ที่วัดคาทางไฟฟูา แบบเรียลทาม ซ่ึง Firebase จะรับขอมูลแลวประมวลผล เพื่อนําออกสูหนาเว็บที่เราทําการออกแบบ และเขียนโคดรองรับ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้อาจกลาวไดวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแ ซ่ึงเราสามารถวัดคาทางไฟฟู า คือ แรงดันไฟฟูา กระแสไฟฟูา             
ตัวประกอบกําลังไฟฟูา และกําลังไฟฟูา ผานการใชอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแขนาดเล็ก  หรือไมโครคอนโทรลเลอรแ เพื่อเป็นตัวประมวลผลเกี่ยวกั บคาทาง
ไฟฟูา และอีกทั้งยังเป็นตัวรับสงขอมูลแบบไรสาย ไปยังฐานของมูลเพื่อแสดงผลบนหนาเว็บ ซ่ึงแสดงในภาพที่ 3 และ 4 และอีกทั้งยังเป็นตัวรับสงขอมูล
แบบไรสาย ไปยังฐานของมูลเพื่อแสดงผลบนหนาเว็บ เพื่อดูพฤติกรรมการใชไฟฟูาได โดยแสดงในภาพที่ 5  
 
สรุปและอภิปรายผลการ 
 งานวิจัยในครั้งนี้ทําเพื่อมีวัตถุประสงคแในการวัดคาทางไฟฟูา โดยใชอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแขนาดเล็ก และยังสงรับสงขอมูลเขาสูหนาเว็บเพื่อดู
พฤติกรรมการใชไฟฟูา และยังสงขอมูลและใชงานไดผานทางหนาเว็บแบบไรสาย ซ่ึงเราสามารถทําการวิจัยไดสําเร็จ ซ่ึงงานวิจัยนี้ถาได รับการพัฒนาตอ
ยอดทําเป็นอุปกรณแที่สามารถใชภายในบาน หรืออาคารที่พักอาศัยตางๆ เราจะสามารถศึกษาพฤติกรรมการใชไฟฟูาของที่นั่นๆได ทําใหเราวิเคราะหแและ
แกไขปใญหาเร่ืองการใชไฟฟูาในอนาคตได 
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การเปรียบเทียบตัวแบบอัตรามรณะ เพ่ือพยากรณ๑อัตรามรณะไทย 
Comparison of Mortality Model to Forecasting Thai Mortality Rate 

 
ณัฐสุรางค๑ ยะสูงเนิน1 

Natthasurang Yasungnoen 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบตัวแบบอัตรามรณะ เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณแอัตรามรณะของประชากรไทย               
โดยศึกษาตัวแบบลี-คารแเตอรแ ตัวแบบเอช-โคฮอท และตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรแดวยวิธีภาวะนาจะเป็นสูงสูด 
ภายใตสมมติฐาน จํานวนการตายของประชากรมีการแจกแจงแบบปใวซอง การคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมโดยสถิติทดสอบเกณฑแขอสนเทศของเบส ์ ขอมูล
ที่ใชในงานวิจัยคือจํานวนประชากรไทยและจํานวนการตายของประชากรไทยจําแนกตามเพศและอายุของปี พ.ศ. 2541-2555 จากกระทรวงมหาดไทย
และสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวา ตัวแบบเอช-โคฮอท เป็นตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณแอัตรามรณะไทย
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยผลการพยากรณแอัตรามรณะไทยดวยตัวแบบเอช -โคฮอท พบวาแนวโนมอัตรามรณะของประชากรไทยจากปี พ.ศ. 2556-
2565 มีแนวโนมลดลงทั้งชายและเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบวาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น3.53% และ 
1.23%  และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี แนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน คิดเป็น 6.15% และ 2.28% ทั้งเพศชายและเพศหญิงตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : อัตรามรณะไทย, ตัวแบบลี-คารแเตอรแ, ตัวแบบเอช-โคฮอท, ตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท, วิธีภาวะนาจะเป็นสูงสูด   
 
Abstract 
 The objective of this research is to compare mortality model in order to reach appropriate mortality model                 
for Thai data. The studied models compose of the Lee-Carter model, the age-cohort model and the age-period-cohort model.    
To estimate the parameter of the model, the maximum-likelihood estimation method under the assumption of the distribution 
of the death count as a Poisson distribution is considered. With these methods, we investigate the goodness of fit by using the 
Bayesian information criterion (BIC).  The Thai Ministry of the Interior is the main source of data on the number of age-specific 
people in the population. The number of deaths was obtained from the Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. 
The data is a span from 1998-2012.The result shows that the age-cohort model is the best model to forecast Thai mortality rate. 
Also, the forecasted Thai mortality rates tend to decline, span from 2013-2022, both males and females. Moreover,                          
life expectancy at birth increases 1.23% and 3.53% and life expectancy at 60 years old. 
 
Keywords: Thai mortality, Lee-Carter model, age-cohort model, age-period-cohort model, maximum likelihood estimation 
 
บทน า 
 ในปใจจุบันประชากรไทยมีแนวโนมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น ความตระหนักเร่ืองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ความ
ใสใจการออกกําลังกายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน การจัดโครงการวิ่งมาราธอน โครงการปใ่นจักรยาน โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตางๆ 
อีกทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยแ สงผลใหการรักษาพยาบาล และการสงเสริมนโยบายดานสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการวางแผน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีความจําเป็นตองตระหนักถึงแนวโนมของประชากรในอนาคต อัตราการตายของประชากรที่มีแนวโนมลดลง 
และประชากรมีอายุยืนมากขึ้น ซ่ึงเป็นปใจจัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร เป็นสังคมผูสูงอายุ ดังนั้น การทราบถึงแนวโนมของประชากรที่
แมนยํา จึงมีความสําคัญทั้งในดานการวางแผน กําหนดโนบาย เพื่อการพัฒนาประเทศดานตางๆ การวางระบบสาธารณู ปโภค การวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาศักยภาพทางการแพทยแ การสาธารณสุข ดานเศรษฐศาสตรแ ธุรกิจ รวมทั้งการประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุใน
อนาคตอันใกลนี้ 
 การศึกษาแนวโนมการตายของประชากร ในตางประเทศมีตัวแบบทางคณิตศาสตรแหลายตัวแบบที่นําไปใชในการศึกษา โดยตัวแบบที่ถกู
นํามาใชอยางแพรหลาย ไดแก ตัวแบบ ลี-คารแเตอรแ (Lee-Carter model) ซ่ึงในปี ค.ศ. 1992 Lee และ Carter [4] ไดนําเสนอตัวแบบล-ีคารแเตอรแเพื่อ
พยากรณแอัตรามรณะ โดยการใชวิธกีารประมาณคาพารามิเตอรแดวยวธิีการแยกดวยคาเจาะจง (Standard Value Decomposition, SVD) ซ่ึงไดนําวิธีการ
อยางงาย (simple method) และพื้นฐานในการวิเคราะหแอนกุรมเวลามาพิจารณารวมกันในการคํานวณ ตอมาในปี ค.ศ. 2002 Brouhns และคณะ [1] 
ไดนําเสนอวิธีการประมาณคาพารามิเตอรแของตัวแบบลี-คารแเตอรแ โดยวิธีการภาวะความนาจะเป็นสูงสุด ภายใตสมมติฐานจํานวนการตายมีการแจกแจง
แบบปใวซอง  ในปี ค.ศ. 2006 Renshaw และ Haberman [5]  ไดนําเสนอตัวแบบที่ไดรับอิทธิพลจากตวัแบบลี-คารแเตอรแ ซ่ึงเป็นตัวแบบล-ีคารแเตอรแที่เพิ่ม
ปใจจัยอิทธิพลผลกระทบตามรุน (cohort effect) เขาไปในตัวแบบ และในปีเดียวกันนี ้Currie [2] ไดนําเสนอตัวแบบ เอช-พีเรียต-โคฮอท (age-period-
cohort model) ซ่ึงเป็นตัวแบบเฉพาะของตัวแบบเอช-โคฮอท (age-cohort model)  ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาการประมาณคาตัวแบบอัตรามรณะ 
โดยใชขอมูลของประชากรไทย จากตวัแบบ 3 ตัวแบบ ดังนี ้

                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยวงษแชวลิตกุล จ.นครราชสีมา, natthasurang_yas@vu.ac.th, (044)203778-84 ตอ 241 
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 ตัวแบบล-ีคารแเตอรแ (Lee-Carter model) 
 ตัวแบบเอช-โคฮอท (age-cohort model) 
 ตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท (age-period-cohort model) 

โดยการประมาณคาพารามิเตอรแของทุกตัวแบบในงานวจิัยนี้ ใชวธิีภาวะความนาจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimation,MLE) ภายใต
สมมติฐาน จํานวนการตายของประชากรมีการแจกแจงแบบปใวซอง โดยตวัแบบที่เหมาะสมจะถูกนํามาใชในการพยากรณแอัตรามรณะไทย และคํานวณหา
อายุคาดเฉลีย่เมื่อแรกเกิดของประชากรไทย และอายุคาดเฉลีย่ที่อายุ 60 ปี ตามรายอายุและเพศตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อประมาณคาและเปรียบเทียบอัตรามรณะไทย โดยใชตัวแบบลี-คารแเตอรแ (Lee-Carter model) ตัวแบบเอช-โคฮอท (age-cohort model)  
และตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท (age-period-cohort model) โดยเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใชในการพยากรณแอัตรามรณะไทยในอีก 10 ปี
ขางหนา และคํานวณหาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี ของประชากรไทย  
                                                                                         
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ปี ค.ศ. 1992 Lee และ Carter [4]  ไดนําเสนอตัวแบบ ในการพยากรณแแนวโนมการตาย ซ่ึงเรียก  ตวัแบบลี-คารแเตอรแ (Lee-Carter model) 
ดังนี้ 

  (    )                        (1) 

หรือ                                                             (2) 

โดยที่        แทนอัตรามรณะกลางป,ี    แทนคาเฉลี่ยลอการึทึ่มของอัตรามรณะรายอายุ   ,    แทนอัตราการลดลงของอัตรามรณะใน
รายอายุตางๆ ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเวลา   ,    แทนดัชนีการเปลี่ยนแปลงเวลาของระดับอัตรามรณะในปทีี่   และ      แทนความคาด
เคลื่อนของตัวแบบ ทั้งนีL้ee และ Carter ไดนําพื้นฐานในการวิเคราะหแอนุกรมเวลาและวิธกีารอยางงายมาพิจารณารวมกัน เพือ่ใชในการประมาณ
คาพารามิเตอรแของตัวแบบ และพยากรณแอัตรามรณะ  
 ในปี ค.ศ. 2006  Renshaw และ Haberman [5]  ไดนําเสนอตัวแบบเอช-โคฮอท(age-cohort nodel) ที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแบบล-ีคารแ
เตอรแ ซ่ึงเป็นตัวแบบลี-คารแเตอรแที่เพิ่มปใจจัยอิทธิพลผลกระทบตามรุน (cohort effect) เขาไปในตัวแบบ ดังนี้   

  (    )       
   

     
   

            (3) 
 
จะเห็นไดวาตัวแบบล-ีคารแเตอรแ เป็นตัวแบบเฉพาะของตัวแบบเอช-โคฮอท เมือ่   

    หรือ      มีคาเทากับ 0 โดย      แทนดชันีการเปลี่ยนแปลง
เวลาของรุน (cohort effect) ชวงอาย ุ −   ป ีและในปีเดียวกัน Currie [2]  ไดนําเสนอตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท (age-period-cohort model) 
ดังนี้ 

  (    )                     (4) 
ซ่ึงเป็นตัวแบบเฉพาะของตัวแบบเอช-โคฮอท เมื่อ   

   
   

   
   

 
 การคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสม 
 การคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสม โดยสถติิทดสอบเกณฑแขอสนเทศของเบส ์ (Bayesian information criterion : BIC)  

       (    ) −
 

 
               (5) 

เมื่อ      แทนคาฟใงกแชันภาวะนาจะเป็นสูงสุดของตัวแบบที่    ,    แทนจํานวนพารามเิตอรแของตัวแบบ   และ N แทนจํานวนตวัอยาง เกณฑแ BIC จะ
เลือกตัวแบบที่ใหคา BIC สูงที่สุดเป็นตัวแบบที่เหมาะสม 
 
 การพยากรณ๑     และ        
 การพยากรณแอัตรามรณะ มพีารามิเตอรแที่ตองพยากรณแเพื่อใหไดอัตรามรณะในอนาคตขางหนา สําหรับตวัแบบลี-คารแเตอรแ คือ พารามิเตอรแ 
   และตัวแบบเอช-โคฮอท คือ พารามิเตอรแ    และ       ซ่ึงเราจะใชแบบจําลอง Autoregressive integrated moving average model 
(ARIMA(p,d,q))  ในการพยากรณแ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ข๎อมูลและทีม่าของข๎อมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยขอมูลประชากรกลางปี          และจํานวนการตายของประชากร        ของปี 2541-2555 
จําแนกตามเพศและรายอายุ (<1,1,2,3,...,,100,>100) ซ่ึงรวบรวมมาจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข 
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กระทรวงสาธารณสุข  เราสามารถคํานวณคาประมาณอัตรามรณะกลางปี    ̂     ของประชากรอายุ    ปี  ในปีที่    ดังนี้                                        
 ̂    

    

      
                         (6) 

 การประมาณคําพารามิเตอร๑ 
 การประมาณคาพารามิเตอรแในตัวแบบ ใชวิธีภาวะนาจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimation, MLE)  โดยกาํหนดใหจํานวนการ
ตายกลางปีของประชากร มีการแจกแจงแบบปใวซอง 

                    ̂         (7) 

คาคาดหวังและความแปรปรวน ของ       :  [    ]     [    ]         ̂   . 
เราประมาณคาพารามิเตอรแ โดยวิธีฟใงกแชันภาวะนาจะเป็นสูงสุด จากฟใงกแชันภาวะนาจะเป็นและคาลอการิทึมของฟใงกแชันภาวะนาจะเป็น ดังนี้ 

     {∏ ∏ (
              

                      

(    ) 
)

    

    

  
    

}             (8) 

และ 

              {∏ ∏ (
              

                       
     

(    ) 
)

    

    

  
    

}          (9) 

 สําหรับทุกตัวแบบ สัญลกัษณแ   แทนเซตของพารามิเตอรแทุกตัวในตัวแบบ และ         เขียนแทน        ของตัวแบบที่บรรจุเซตของ
พารามิเตอรแ    ในการประมาณคาพารามิเตอรแ Goodman [3]  นําเสนอวิธกีารประมาณคาพารามิเตอรแที่ไดจากการวนซํ้า โดยกระบวนการวธิีนิวตัน-ราฟ
สัน ดังนี้ 

 ̂       ̂   −
     

  

      

   

,     (10) 

เมื่อ          ( ̂   ) และ    เป็นพารามิเตอรแในตัวแบบ 

พารามิเตอรแที่ไดจากการประมาณคาสาํหรับแตละตัวแบบ นาํมาประมาณคาอัตรามรณะของตัวแบบ ดังนี้  

ตัวแบบล-ีคาร๑เตอร๑    ̂          ̂   ̂  ̂            (11) 

ตัวแบบเอช-โคฮอท                 ̂          ̂   ̂ 
   

 ̂   ̂ 
   

 ̂                       (12) 

ตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท    ̂          ̂   ̂   ̂                                  (13) 

 
 ตัวแบบการพยากรณ๑อัตรามรณะ 
 การพยากรณแ    สําหรับตัวแบบลี-คารแเตอรแ 

 คา  ̇     เป็นคาพยากรณแของ    เมื่อ             ,          
 คํานวณคาพยากรณแอัตรามรณะโดยตวัแบบลี-คารแเตอรแ ดังนี้      

 ̇          ( ̂   ̂  ̇    )                                     (14) 
 การพยากรณแคาพารามิเตอรแ    และ      สําหรับตัวแบบเอช-โคฮอท และตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท                                      

 คา  ̇     เป็นคาพยากรณแของ     และ  ̇        เป็นคาพยากรณแของ      เมื่อ             , 
           

 การพยากรณแดัชนีการเปลี่ยนแปลงเวลาของรุน (cohort effect) สําหรับพยากรณแตัวแบบอัตรามรณะ  โดยสามารถ
พยากรณแไดดังนี้ : 

 ̃       {
 ̂                  

 ̇                    

                  (15) 

  เมื่อ   แทนอาย ุและ    อายุเร่ิมตนในการคํานวณเทากับ 0 ปี 

คํานวณคาพยากรณแอัตรามรณะดวยตัวแบบเอช-โคฮอท ดังนี้ 
 ̇        ̂      { ̂ 

   
( ̇    −  ̂  

)   ̂ 
   

(  ̃     −   ̂   )}       (16) 
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คํานวณคาพยากรณแอัตรามรณะดวยตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท ดังนี้   
 ̇        ̂      {( ̇    −  ̂  )  (  ̃     −   ̂   )}             (17) 

ผลการศึกษา 
 ผลการคัดเลือกตัวแบบ 
 จากการประมาณคาพารามิเตอรแและประมาณคาอัตรามรณะของแตละตวัแบบ สามารถคํานวณคา BIC ดังตารางที่ 2 
 
                 ตารางที่ 2 แสดง คา BIC จากการประมาณคาตวัแบบ 

ตัวแบบ คา BIC 
เพศชาย เพศหญิง 

Lee-Carter model  -13978.80 -14116.9 
Age-cohort model -9885.33 -9342.74 
Age-period-cohort model -13597.30 -12768.10 

 จากตารางที่ 2 พบวา คา BIC ของตัวแบบ เอช-โคฮอท ใหคามากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง ดังนั้น ตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณแ
อัตรามรณะไทย คือ ตัวแบบ เอช-โคฮอท 
 

ผลการพยากรณ๑อัตรามรณะไทย 
 คาอัตรามรณะไทยที่พยากรณแโดยตัวแบบเอช-โคฮอท แสดงดังภาพที่ 1-4 เพื่อเปรียบเทียบคาอัตรามรณะประชากรไทยในอายุ 5, 15, 25,..,85 
ปี ตั้งแตปี 2541-2555 ซ่ึงแสดงคาอัตรามรณะจากคาสังเกต และปี 2556-2565 แสดงคาอัตรามรณะที่พยากรณแได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดง อัตรามรณะประชากรไทย ชวงคาสังเกต (ปี 2541-2555) 
 และ ชวงการพยากรณแ (ปี 2556-2565) สําหรับเพศชาย อาย ุ5,15,25,35 และ 45 ป ี

 

  
 

ภาพที่ 2 แสดง อัตรามรณะประชากรไทย ชวงคาสังเกต (ปี 2541-2555)  
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และ ชวงการพยากรณแ (ปี 2556-2565) สําหรับเพศชาย อาย ุ55,65,75 และ 85 ป ี

 
 

ภาพที่ 3 แสดง อัตรามรณะประชากรไทย ชวงคาสังเกต (ปี 2541-2555) 
 และ ชวงการพยากรณแ (ปี 2556-2565) สําหรับเพศหญิง อาย ุ5,15,25,35 และ 45 ปี 

 

 
   

ภาพที่ 4 แสดง อัตรามรณะประชากรไทย ชวงคาสังเกต (ปี 2541-2555) 
 และ ชวงการพยากรณแ (ปี 2556-2565) สําหรับเพศหญิง อาย ุ55,65,75 และ 85 ปี 

  
 จากภาพที ่1-4 กราฟแสดงคาอัตรามรณะในชวงขอมูลจากคาสังเกตและชวงการพยากรณแ สําหรับขอมูลอายุ 5,15,25,...,85 ปี พบวาอัตรา
มรณะในชวงการพยากรณแ ปี 2556-2565 มีแนวโนมลดลงทั้งเพศชายและเพศหญิง  
  
 ผลการพยากรณ๑อายุคาดหวงัเฉลีย่ของประชากรไทย 
 จากการพยากรณแอัตรามรณะไทย เราสามารถคํานวณอายุคาดเฉลีย่ไดสําหรับทกุๆชวงอาย ุ ดังในตารางที่ 2 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
(Life expectancy at birth) และอายคุาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี ของประชากรไทย จากป ี2556-2565 
 
   ตารางที่ 2 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี ของประชากรไทย 

ปี อายุคาดเฉลีย่เมื่อแรกเกิด   ปี อายุคาดเฉลีย่เมื่ออายุ 60 ปี 
  เพศชาย เพศหญิง     เพศชาย เพศหญิง 

2556 72.29 78.93 
 

2556 20.15 23.02 
2557 72.59 79.04 

 
2557 20.29 23.08 

2558 72.88 79.15 
 

2558 20.43 23.14 
2559 73.17 79.26 
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2560 73.46 79.37 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ตั้งแตปี 2556-2565 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี ของประชากรไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้ง
เพศชายและเพศหญิง หมายความวาประชากรไทยมีแนวโนมอายุยืนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคาพยากรณแอัตรามรณะที่มีแนวโนมลดลง 
   
สรุปผลการศึกษา 
 จากตัวแบบที่ศึกษาเพื่อพยากรณแอัตรามรณะไทย ทั้ง 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบลี-คารแเตอรแ ตัวแบบเอช-โคฮอท และตัวแบบเอช-พีเรียต-โคฮอท 
โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรแดวยวิธีภาวะนาจะเป็นสูงสุด ภายใตสมมติฐาน จํานวนการตายของประชากรมีการแจกแจงแบบปใวซอง พบวา ตั ว
แบบเอช-โคฮอท เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นตัวแบบที่ใหคา BIC มากที่สุด  ดังนั้นจึงพยากรณแอัตรามรณะกลางปี ในปี พ.ศ. 2556-2565 
ดวยตัวแบบเอช-โคฮอท พบวาอัตรามรณะของประชากรไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมลดลงทุกชวงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับสภาพสังคมในปใจจุบัน ที่
เทคโนโลยีทางการแพทยแ และความเจริญกาวหนาทางสังคมและเทคโนโลยี เป็นปใจจัยสงผลใหประชากรมีการดูแลสุขภาพดีขึ้นกวาในอดีต  และมีแนวโนม
อายุยืนมากขึ้น อีกทั้งการพยากรณแเพื่อหาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึงปี 2565 คิดเป็น 3.53%   และ 1.23%    และ อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี แนวโนมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 6.15% และ 2.28%  สําหรับเพศชายและเพศหญิงตามลําดับ   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ กระทรวงสาธารณสุข และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สาํหรับการเอือ้เฟื้อขอมูล
จํานวนการตายของประชากร และจํานวนประชากรกลางปี 
   
เอกสารอ๎างอิง 
Brouhns, N., Denuit, M., & Vermunt, J. K. (2002). A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected  

lifetable. Insurance: Mathematics and Economics, 373-393. 
Currie, I.D. (2006). Smoothing and forecasting mortality rates with P-splines. Talk given at the Institute of Actuaries, June 2006. 
Goodman, L. A. (1979). Simple Models for the Analysis of Associate in Cross-Classification having Ordered categories.  

Journal of the American Statistical Association, 74(367): 537-552. 
Lee, R. D., & Carter, L. R. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. Journal of the American Statistical Association,  

87(419): 659-671. 
Renshaw, A., & Haberman, S. (2006). A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mortality reduction factors.  

Insurance: Mathematics and Economics, 38: 556-570. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 465 
 

การประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑เพ่ือประเมินพ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลมํบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Application of GIS for assessing landslide potential Khaoluang Mountian area in Nakhon Si Thammarat 

 
ฟาฎีละห๑  ยือโร๏ะ1 สุชาติ เชิงทอง2 

Fadeelah  Yeroh, Suchart Choengthong 

 

บทคัดยํอ 
การประยุกตแใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแเพื่อประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหวางปี 

2553 ถึง ปี 2559  ทําการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมและการทําแผนที่เพื่อจัดการขอมูลระบบสารสนเทศ โดยใชโปรแกรม  ArcGIS 9.2 
ในการกําหนดปใจจัยที่ทําใหเกิดดินถลมทั้งหมด 7 ปใจจัยซ่ึงประกอบดวย ปริมาณน้ําฝน  รองรอยการเกิดในอดีตลักษณะทางธรณี ความสูงของพื้น ความ
ลาดชันของพื้นที่  เสนทางน้ํา และการใชประโยชนแที่ดิน โดยมีการใหคาถวงน้ําหนักของแตละปใจจัยและลาดับคาคะแนนของปใจจัยทั้ง 7 ปใจจัย ตามลําดับ  
 จากผลการศึกษาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมสามารถแบงได 3 ระดับ คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดถลมระดับสูงเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีความลาดชันสูง 
มีเน้ือที่ 7,264.54 ไร คิดเป็นรอยละ 3.44 ของพื้นที่เทือกเขาหลวง  พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมปานกลางพื้นที่ที่มีความลาดชันไมสูง สภาพพื้นที่เป็นปุาไม
ผลัดใบและปุาเบญจพรรณซ่ึงจัดอยูในสภาพสมบูรณแ ลักษณะหินเป็นกลุมหินแกรนิต มีเนื้อที่ 46,732.99 ไร คิดเป็นรอยละ 18.52 ของพื้นที่ของพื้นที่
เทือกเขาหลวง  พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมระดับต่ํา บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุม ซ่ึงมีเนื้อที่ 2,464.91 คิดเป็นรอยละ 0.67 ของพื้นที่เทือกเขา
หลวง ซ่ึงปใจจัยที่มีโอกาสทาใหเกิดดินถลมมากที่สุด คือ ปริมาณน้ําฝน รองลงมา คือ รองรอยการเกิดในอดีต ลักษณะทางธรณีวิทยา และความลาดชัน 
 
ค าส าคัญ:  ดินถลม,   เทือกเขาหลวง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ  
 
Absract 
 Application of GIS for assessing landslide potential Khaoluang Mountian area in Nakhon Si Thammarat during the period 
from 2010 to 2016. Study to determine potential landslide areas and mapping to manage information systems information. Using 
ArcGIS 9.2  to determine the factors that caused the landslides is seven factors including rainfall,  traces past occurrences, geoloy,  
contour of areas, water route and land use. The weighting of each factor and the rating of the seven factors were calculated.   
 According to the study, the potential areas for landslide can be divided into 3 levels. high landslide areas and high 
slopes with an area of 7,264.54 rai, representing 3.44 percent of Khaoluang Mountian. Areas with moderate landslide potential. 
Sloping areas are not high. The area is deciduous forest and mixed deciduous forest which is in perfect condition. The granite rock 
features an area of 46,732.99 rai, representing 18.52 percent of Khaoluang Mountian. Low potential landslide areas. hilly areas 
and lowland areas It has an area of 2,464.91 or 0.67 percent of Khaoluang Mountian. the most likely cause for landslides is 
rainfall, followed by past traces. Geology and slope. 
 
Keywords: Landslides, Khaoluang Mountian, Geographic information systems 
 
บทน า 

ปใจจุบันสถานการณแดานพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงระยะ 10 ปีที่ผานมา มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสงผลกระทบตอมนุษยแ 
ผลกระทบตอความสูญเสียทรัพยแสิน ผลกระทบตอบานเรือน การสูญเสียชีวิต ตลอดจนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ   สาเหตุอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดานกายภาพและชีวภาพ นํามาสูการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

เหตุการณแดินถลมเป็นพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เชน เหตุการณแเมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2531                
ในพื้นที่อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเหตุการณแเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2550 มีปริมาณน้ําฝนหนาแนนอยางตอเนื่องหลายวัน ทําใหเกิดน้ําปุา
ไหลปุาหลากจากภูเขาเขาทวมบานเรือนชาวบานในพื้นที่ตําบลละอาย  อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สงผลกระทบตอประชาชนประมาณ 58 
ครัวเรือน  และบริเวณพื้นที่บนภูเขาเหนือหมูบานมีรอยแยกประมาณ 2 กิโลเมตร  (สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ ศูนยแเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมปูองและบรรเทาสาธารณภัย, กันยายน 2553)  

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาหลวงมีความสูงสุดในพื้นที่ภาคใต  โดยมีความสูงประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลางและครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอ  ประกอบดวย อําเภอเมือง  อําเภอนบพิตํา อําเภอฉวาง อําเภอชางกลาง อําเภอพิปูน  อําเภอลานสกา และอําเภอ
พรหมคีรี จากเหตุการณแดินถลมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบโดยสวนใหญเป็นบริเวณเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา จาก
สถานการณแเหตุการณแดินถลมในบริเวณพื้นที่เทือกเขาหลวง สามารถวิเคราะหแเบื้องตน คือ ปริมาณน้ําฝนที่ตกอยางตอเนื่อง ทําใหกอใหเกิดน้ําปุาไหล
หลากเขาทวมพื้นที่ ไดรับความเสียหายตอครัวเรือน  ทรัพยแสิน แหลงกสิกรรม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในการประเมินพื้นที่โอกาสดินถลม เพื่อเป็น

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท อีเมลแ: fadeelah.ye@gmail.com 
2 อาจารยแ, สาขาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ  31 หมู 6 ต.มะขามเต้ีย, เมือง, สุราษฎรแธานี 84000, โทรศัพทแ  
0-7735-5040 suchart.c@psu.ac.th 
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ฐานขอมูลใหกับชุมชนในพื้นที่ในการรับมือพิบัติภัยที่เกิดจากดินถลม โดยมีการประยุกตแใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแเป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะหแผลให
เกิดประโยชนแสูงสุดในพื้นที่ ตลอดจนสามารถนําขอมูลเป็นแนวทางในการกําหนดเขตพื้นที่ระดับความเส่ียงการเกิดดินถลม การเตรียมความพรอมรับมือใน
การเกิดดินถลม การวางแผน แนวทางแกไขในดานตางๆ  การปูองกันและลดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยแสิน และเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อกําหนดพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมในพื้นที่เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางในการรับมือกับปใญหาของชุมชนตอการเกิดดินถลมในพื้นที่เทือกเขาหลวง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ดินถลม คือการเลื่อนไถลของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของแรงโนมถวงโลก มักเกิดเป็นบริเวณกวาง เกิดรองรอยดินไหล
หลายๆ แหง กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน ดินถลมมักเกิดขึ้นตามมาหลังจากนาปุาไหลหลากเมื่อฝนตกหนักรุนแรง และ
ตอเนื่องนานหลายวัน สวนดินไหลเกิดจากการไถลของมวลดินเหมือนกัน แตดินไหลเกิดในบริเวณแคบๆ เชน ตามไหลเขาที่ถนนตัดผาน (กรมทรัพยากร
ธรณี, 2554) 

ศูนยแภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2547) ไดทําการวิเคราะหแพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมโดยกําหนดคาถวงน้ําหนัก (Rating  
Weighting) ของแตละปใจจัยจากระดับ 1 ถึง 6 ประกอบดวย ปใจจัยปริมาณน้ําฝน ปใจจัยชั้นหินพื้นฐาน ปใจจัยความลาดชัน ปใจจัยสภาพปุาไม ปใจจัยแนว
กันชนจากรอยเล่ือน ปใจจัยทิศทางการรับน้ําฝน และปใจจัยความสูงของพื้นที่ 

ฟองสวาท สุวคนธแ (2550) ไดทําการศึกษาการจัดตั้งเครือขายเฝูาระวังแจงเตือนภัยลวงหนาเรื่องดินถลมในพื้น ที่จังหวัดเชียงใหม มีการ
วิเคราะหแขอมูล ใชวิธีการนําปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดดินถลม  (Land Slide Factors) ซ่ึงเป็นขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรแมาทําดัชนีดินถลม 
(Landslide index) ในเชิงพื้นที่แลววิเคราะหแในลักษณะ Raster Format ที่มีขนาด กริด 30 X 30  และกําหนดการถวงน้ําหนักของปใจจัยอิทธิพลตอการ
เกิดดินถลมทั้งหาประการนั้นไดเรียงตามลําดับความสําคัญตามหลักของการวิเคราะหแเสถียรภาพของพื้นที่ลาด (Slope Stability analysis)  

ธงชัยและคณะ (2556)  ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการปูองกันและแกไขปใญหาดินโคลนถลมใน พื้นที่ตําบลเทพราช อําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพื้นที่ไดรับผลกระทบการเกิดดินถลม โดยศึกษาจากปใจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการเกิดดินถลม ประกอบดวย ปริมาณ
น้ําฝน ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะทางธรณีวิทยา และใหระดับความสําคัญทางดานการใชประโยชนแที่ดินเป็นหลักเนื่องจากในพื้นที่มีการใชประโยชนแ
ที่ดินที่มีลักษณะแตกตาง ตลอดจนไดมีการใหชุมชนมีสวนรวมในการรวมกําหนดปใจจัยที่สําคัญที่สงผลกระทบตอพิบัติ ภัยแผนดินถลมและสอดคลองกับ
พฤติกรรมของชุมชน คือปใจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดิน ชุมชนใหความเห็นวาการเสริมกาลังของดินดวยการปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่
เกษตร เชน สวนยาง สวนปาลแม และสวนผลไม จะชวยยึดหนาดินเอาไวได ทําใหสามารถปูองกันและลดผลกระทบของดินถลมได โดยพืชที่ นาเสนอ โดย
ชุมชน ไดแก ผักเหลียงและตนไมกวาดที่สามารถนําไปใชประโยชนแสอดคลองกับความตองการ ของชุมชนตอไป นอกจากนี้จากการวิเคราะหแสถานการณแ
จําลองของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดิน พบวาการปลูกพืชคลุมดินชวยลดพื้นที่เส่ียงตอการเกิดดินโคลนถลม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยที่มีผลตํอดินถลํม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกรอบแนวความคิดงานวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
(1) ขอมูลปฐมภูมิ การศึกษาครอบคลุมและมีการตรวจขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึง ผูศึกษาไดรวบรวมปริมาณน้ําฝนรายวันนํามาเฉลี่ยเป็นรายเดือนและ

เฉลี่ยเป็นรายปีตามลาดับ บริเวณทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะ 6 ปี ยอนหลัง ตั้งแตปี พ.ศ. 2553 – 2559 จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนําไปเป็น
ขอมูลในการเตือนภัยดินถลม  

(2) ขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลที่มาใช ไดแก ขอมูลแผนที่ตางๆ ประกอบดวย แผนที่ภูมิศาสตรแ แผนที่การใชที่ดิน แผนที่ธรณีวิทยา แผน ที่ดิน 
แผนที่ชุมชนตางๆ เป็นตน  

(3) ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี บริเวณทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะเวลา 6 ปี ยอนหลัง ตั้งแต ปี พ.ศ. 2553 – 
2559 

(4) ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและดินถลม ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยดิน
ถลมไดกําหนดตัวแปรโดยพิจารณาจากปใจจัย 2 ปใจจัย คือ ปใจจัยทางภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน และปใจจัยทางกายภาพ ไดแก การใชประโยชนแที่ดิน  
ลักษณะทางธรณี รองรอยการเกิดในอดีต เสนทางน้ํา ความลาดชันของพื้นที่ และความสูงของพื้น โดยไดกําหนดตัวแปรตน ( Primary Parameters ) 
ปริมาณน้ําฝนที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดน้ําทวมโดยตรง และตัวแปรตาม ( Secondary Parameters ) ไดแก สภาพภูมิประเทศที่มีอยูตามธรรมชาติ 
และกําหนดลําดับความสําคัญของตัวแปร และการจัดแบงระดับความรุนแรงของการเกิดพื้นที่เสี่ยงภัยแตละตัวแปร ( Parameter Scaling ) เพื่อใหได
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหแเบื้องตน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหแ โดยมีหลักเกณฑแในการพิจารณาตัวแปร มีดังนี้  
  ระดับที่ 1 : ใหคาน้ําหนักของปใจจัยทางกายภาพทั้ง 7 ปใจจัย โดยมีหลักเกณฑแในการกําหนดตามลําดับความสําคัญ คือ ปใจจัยที่มีความสําคัญ
มากจะใหคาน้ําหนักมากถึงคาน้ําหนักนอย 

ระดับที่ 2 : ใหคาน้ําหนักของประเภทขอมูลของแตละตัวแปร มีคาลดหลั่น ตามลําดับความรุนแรงของการเกิดพื้นที่เสี่ยงภัย 
 - ขั้นตอนและรายละเอียดการวิเคราะหแพื้นที่เสียงภัยดินถลมดวยเทคนิคการซอนทับ  (Overlay) โดยใชโปรแกรม ArcGis 9.2  

 - การคํานวณคาคะแนนรวมแบบถวงน้ําหนัก  (Weight linear total) หลักการวิเคราะหแแสดงดังสมการ (Chang, 2002) 
 
  

เมื่อ S = ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดดินถลม 
W1…….n = คาคะแนนความสําคัญของปใจจัยที ่1 ถึง n 
R1………n = คาคะแนนความเหมาะสมของปใจจัยที ่1 ถึง n 

และจากการคํานวณโดยสมการใชดังกลาว จะไดคาคะแนนออกมา คาคะแนนที่ไดจะถูกนํามาจัดกลุม และจากการคํานวณโดยสมการใช
ดังกลาว จะไดคาคะแนนออกมา คาคะแนนที่ไดจะถูกนํามาจัดกลุมโดยใชคาเฉลี่ย ( Mean )  ของขอมูลเป็นหลักแลวนําคาการกระจายของขอมูล ( 
Standard deviation ) มากําหนดคาพิสัย ( Range ) ของโอกาสที่จะเกิดดินถลม ซ่ึงแบงออกได 3 ระดับ คือ พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมสูง พื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดดินถลมปานกลาง และพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมต่ํา 

 
ผลการวิจัย 

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมจากการซอนทับขอมูลแบงเป็น 7 พื้นที่คือ โดยครอบคลุมพื้นที่ 7  อําเภอ  ประกอบดวย อําเภอเมือง  อําเภอนบพิ
ตํา อําเภอฉวาง อําเภอชางกลาง อําเภอพิปูน  อําเภอลานสกา และอําเภอพรหมคีรี (พื้นที่ทําการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 2)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใชสูตร S = W1R1+W2R2+…WnRn 

ภาพที่ 2 พื้นที่ทาํการศึกษา 
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การประเมินพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมบริเวณพื้นที่เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะหแโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ 
(Arcgis 9.2)  โดยการกําหนดคาถวงน้ําหนัก และการใหคาคะแนนของปใจจัย สามารถจัดกลุมของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมสูง ปานกลาง และต่ํา ดังนี้  

 
ระดับโอกาสที่จะเกดิดินถลํม    ระดับคะแนน 

สูง     มากกวา 115.31 
       ปานกลาง     83.15 – 115.31 

ต่ํา     นอยกวา 83.15 
 

พื้นที่ทั้งหมดที่ทําการศึกษาและคํานวณพื้นที่โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ(ดังแสดงในตารางที่ 1) จัดเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมสูง ปาน
กลาง และต่ํา (ดังแสดงในภาพที่ 3) ดังนี้ 

1.  พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมสูง ครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอ บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการวิเคราะหแพบวาเกิดพื้นที่
เส่ียงภัยในบริเวณที่เป็นภูเขาสูง มีความลาดชันสูงและเป็นบริเวณที่มีรองรอยการเกิดดินถลมในอดีต จากการศึกษาพบวาบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมสูง มีเน้ือที่ 7,264.54 ไร คิดเป็นรอยละ 3.44 ของพื้นที่ โดยพื้นที่อําเภอลานสกาเป็นพื้นที่มีเนื้อสูงที่สุดบริเวณ
เทือกเขาหลวง คือ 2,950.36 ไร  คิดเป็นรอยละ  1.37 ของพื้นที่อําเภอลานสกาทั้งหมด (พื้นที่ทั้งหมดที่ทําการศึกษาและคํานวณเนื้อที่โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรแ) โดยปใจจัยที่ทําใหเกิดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมมากที่สุด คือ ปริมาณน้ําฝนมากกวา 100 มม./วัน ติดตอกันเป็นระยะเวลาหลาย
วัน และปใจจัยการเกิดรองรอยในอดีตของการเกิดดินถลมที่ผานมา 

2. พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมปานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอ บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการวิเคราะหแพบวา
บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันไมสูง สภาพพื้นที่เป็นปุาไมผลัดใบและปุาเบญจพรรณซ่ึงจัดอยูในสภาพสมบูรณแ ลักษณะหินเป็นกลุมหินแกรนิตซ่ึงเมื่อมี
ปริมาณน้ําฝนที่มีปริมาณมากและฝนตกติดตอเป็นระยะเวลานาน อาจสงผลตอการเกิดดินถลมในพื้นที่ จากการศึกษาพบวาบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมปานกลาง คือ 46,732.99 ไร คิดเป็นรอยละ 18.52 ของพื้นที่  โดยพื้นที่อําเภอนบพิตํา เป็นพื้นที่มีเนื้อสูง
ที่สุดบริเวณเทือกเขาหลวง คือ 15,587.99 ไร  คิดเป็นรอยละ  3.46 ของพื้นที่อําเภอนบพิตําทั้งหมด (พื้นที่ทั้งหมดทําการศึกษาและคํานวณเนื้อที่โดย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ) 

3. พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมต่ํา ครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอ บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการวิเคราะหแพบวาเปน็บริเวณ
พื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุม จากการศึกษาพบวาบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมต่ํา ซ่ึงมีเนื้อที่ 2,464.91 คิด
เป็นรอยละ 0.67 ของพื้นที่    โดยพื้นที่อําเภอนบพิตําเป็นพื้นที่มีเนื้อสูงที่สุดบริเวณเทือกเขาหลวง คือ 1,982.37 ไร  คิดเป็นรอยละ  0.44 ของพื้นที่
อําเภอนบพิตําทั้งหมด (พื้นที่ทั้งหมดที่ทําการศึกษาและคํานวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศศาสตรแ)   

 
ตารางที ่1 แสดงพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ

1 เมอืง - - 211.24         0.06 - -

2 นบพติ ำ 249.38      0.06 15,587.97     3.46 1,982.37   0.44

3 พรหมคีรี 522.16      0.34 4,678.53      3.04 126.16     0.08

4 ลำนสกำ 2,950.36    1.37 9,919.04      4.60 - -

5 ช้ำงกลำง 1,641.21    0.96 7,418.37      4.35 100.06     0.06

6 ฉวำง 679.80 0.25 2,730.19      1.01 98.31 0.04

7 พปิูน 1,419.64    0.46 6,187.65      2.00 158.00     0.05

7,462.54   3.44 46,732.99    18.52 2,464.91  0.67

จงัหวัดนครศรีธรรมราช

รวม

ระดบัสงู ระดบัปานกลาง ระดบัต่า่ที่ อ่าเภอ
พ้ืนทีโ่อกาสเกิดดนิถลม่
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ภาพที่ 3  แผนที่แสดงโอกาสเกิดดินถลม บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพื้นที่โอกาสเกิดดินถลม บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยครอบคุลม 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง  
อําเภอนบพิตํา อําเภอฉวาง อําเภอชางกลาง อําเภอพิปูน  อําเภอลานสกา และอําเภอพรหมคีรี   โดยศึกษาระดับความสําคัญของแตละปใจจัย จัดลําดับ
ความสําคัญ กําหนดคาคะแนนและคาน้ําหนักเพื่อการวิเคราะหแโอกาสเกิดดินถลม โดยจากการศึกษาสามารถแบงปใจจัยการเกิดดินถลมประกอบดวย 7 
ปใจจัย  คือ  ปริมาณน้ําฝน การใชประโยชนแที่ดิน  ลักษณะทางธรณี รองรอยการเกิดในอดีต เสนทางน้ํา ความลาดชันของพื้นที่ และความสูงของพื้น และ
เมื่อทําการวิเคราะหแดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรแ โดยทําการซอนทับขอมูลและกําหนดพื้นที่โอกาสดินถลม ทั้ง 7 ปใจจัย  ซ่ึงจากการศึ กษาพบวา 
พื้นที่โอกาสเกิดดินถลมสูงบริเวณเทือกเขาหลวง มีเนื้อที่ 7,264.54 ไร  คิดเป็นรอยละ 3.44 ของพื้นที่ที่ทําการศึกษา พื้นที่โอกาสเกิดดินถลมปานกลาง
บริเวณเทือกเขา มีเนื้อที่  46,732.99 ไร คิดเป็นรอยละ 18.52 ของพื้นที่ทําการศึกษา  และพื้นที่โอกาสเกิดดินถลมต่ําบริเวณเทือกเขาหลวง มีเนื้อที่  
2,464.91 คิดเป็นรอยละ 0.67  ของพื้นที่ที่ทําการศึกษา (พื้นที่ทั้งหมดที่ทําการศึกษาและคํานวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศศาสตรแ)   
 พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูง  มีความลาดชันสูง และเป็นบริเวณที่
เคยเกิดเหตุการณแดินถลมมากอน ซ่ึงเมื่อมีปใจจัยดานปริมาณน้ําฝนที่มีปราณมากและฝนตกติดตอเป็นระยะเวลาหลายวัน อาจสงผลตอการเกิดดินถลมสูง 
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ภาคสนามพบวาพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแที่ดินจากอดีตจนถึงปใจจุบัน จากเป็นปุาผสม ถูกเปลี่ยนแปล งเป็น สวน
ยางพาราโดยสวนใหญ  รองลงมา สวนผลไม หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อเปิดหนาดิน ทําใหความสามารถในการยึดหนาดินลดลง ซ่ึงพื้นที่เทือกเขาหลวง ที่มี
โอกาสเกิดดินถลมสูง มากที่สุดใน 7 อําเภอ คือ  อําเภอลานสกา  รองลงมา คือ อําเภอชางกลางและอําเภอพิปูน 
 
ข๎อเสนอแนะ 

เนื่องจากในการศึกษาการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกําหนดบริเวณที่มีโอกาสเกิดดินถลมบริเวณเทือกเขาหลวง มีการใชขอมูลอยางจากัด 
ซ่ึงขอมูลที่นํามาวิเคราะหแควรจะเป็นขอมูลที่มีความทันสมัยมากกวานี้ เพื่อความสมบรูณแ และความเป็นจริงของขอมูลจะไดมีความนาเชื่อถือและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาวิจัยนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินการของกลุมอุตสาหกรรมเกษตร 4 กลุม คืออุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแ  

อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแม และอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแชแข็งในจังหวัดสุราษฎรแธานี ใน
การปรับตัวตอปใญหาโลกรอน/สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง หรือ เศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ํา พบวา โรงงานรอยละ 67.6 ระบุวาไดรับผลกระทบ
จากปใญหาโลกรอน/สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และที่ผานมา โรงงานรอยละ 48.4 ไดมีการปรับตัวฯตอปใญหาดังกลาว สวนใหญรอยละ 93.9 ของ
โรงงานมีการใชแนวทางของการลดของเสีย/ลดมลพิษหรือการดูแลปูองกันการเกิดของเสีย รอยละ 82.4 มีการจัดการดานพลังงาน และรอยละ 37.5 ใช
ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว โรงงานรอยละ 71.9 ไดมีการคิดถึงการลดการเกิดก฿าซเรือนกระจก  แตมีโรงงานเพียงรอยละ 47.1 ที่มีการดําเนินการลดการ
ปลดปลอยก฿าซเรือนกระจก ผลการศึกษานี้สามารถใชประโยชนแแกหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 
ค าส าคัญ: อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจคารแบอนต่ํา การปรับตัว 
  
Abstract 

This study presented the implementation performance on the adaptation to global warming/climate change problems 
or green/low carbon economy of 4 groups of agro-based industries (rubber and its products industry, rubber wood and its 
products industry, palm oil mill industry, and seafood and frozen sea food industry) in Surat Thani province. It was found that 
67.7 % of them faced with the impacts from global warming/climate change problems. There was 48.4% of them were adapted 
to such problems. 93.9 % of the industries applied the approaches of waste minimization and/ or pollution reduction/prevention. 
It was observed that 82.4 %  and  37.5  %  of the factories used energy management and green industry system, respectively.      
In addition, 71.9% of the factories concerned with reduction of green house gases emission, but there was only 47.1% have been 
implementing the reduction of green house gases emission. This result aimed to be able to further use for concerned agents. 

 
Keywords: Agro-based industry, Green economy, Low carbon economy, Adaptation   
 
บทน า 

อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎรแธานี ที่นําผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมที่สําคัญ เชน ยางพารา ปาลแมน้ํามัน 
อาหารทะเล มาผานกระบวนการแปรรูป เพื่อเป็นการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแ หากพิจารณาจากผลิตภัณฑแมวลรวม (GPP: gross provincial product) 
ของจังหวัดสุราษฎรแธานี ในปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 14.73  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) โดยมีมูลคามากถึง 24,771 ลานบาท ทั้งนี้
มีสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่สําคัญคือ อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแ  อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมสกั ดน้ํามัน
ปาลแม และ อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแชแข็ง ฯลฯ  อนึ่งนอกจากองคแกรอุตสาหกรรมดังกลาวจะดําเนินการเพื่อผลิตผลิตภัณฑแเพื่อใชในการ
ประกอบการทางธุรกิจ แตในขณะเดียวกัน การดําเนินการเหลานั้นก็ไดมีสวนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและปลดปลอยมลพิษที่ห ลากหลาย 
รวมทั้งมีการปลอยก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ (CO2) ตลอดจนก฿าซชนิดอื่นที่เป็นก฿าซเรือนกระจก (GHGs: green house gases) ออกสูชั้นบรรยากาศ ที่มี
สวนกอใหเกิดปใญหาสิ่งแวดลอมโลกที่สําคัญคือปใญหาโลกรอน/สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง  ดังที่มีการรายงานวา กระบวนการผลิตของกลุม
อุตสาหกรรมเกษตรมีการปลดปลอยก฿าซเรือนกระจกในปริมาณมากเชนกัน อาทิเชน โรงงานสกัดน้ํามันปาลแมและโรงงานยางพารา มีการกอใหเกิดก฿ าซ
เรือนกระจก โดยพบวาการผลิตน้ํามันปาลแมดิบ 1 ตันที่ไมมีระบบการผลิตก฿าซชีวภาพจะมีการปลอยก฿าซเรือนกระจกเทียบเทากับก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ
(CO2e) 1.009 ตัน/ตันของน้ํามันปาลแมดิบ(CPO: crude palm oil) และเมื่อโรงงานมีระบบก฿าซชีวภาพจะมีการปลอยก฿าซเรือนกระจกเทียบเทากับก฿าซ
คารแบอนไดออกไซดแ 0.698 ตัน/ตันของน้ํามันปาลแมดิบ (อรัญ หันพงศแกิตติกูล และคณะ, 2552) และสําหรับโรงงานยางพาราในกรณีของยางแทง STR 20 
พบวามีการปลอยก฿าซเรือนกระจกเทากับ 0.307 ตัน/ตันยางแทง STR 20 (วาริช เจาะจิตตแ และคณะ, 2553)    

จากปใญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยแชาติ โดยกอใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงใน
หลายรูปแบบที่เป็นปใญหาภาวะภยัพบิัติ ตัวอยางเชน ปใญหาจากน้ําทวมเฉียบพลัน ปใญหาดานสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม ปใญหาการใหผลผลิต
ทางการเกษตรต่ํากวาเปูาหมายทั้งปริมาณและผลผลิตที่ออกไมเป็นไปตามฤดูกาล ทําใหภาคการผลิตทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและปรับตัวในการดําเนินการ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ, ผูเขียนหลัก, E-mail : tuemsak@dip.go.th โทร :083-390-5434 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรแ วิทยาเขตสุราษฎรแธานี, E-mail: somtip.d@psu.ac.th โทร:081-898-1305 
3 รองศาสตราจารยแ คณะการจัดการสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตหาดใหญ, E-mail: panalee.c@psu.ac.th โทร: 085-241-1379 

mailto:somtip.d@psu.ac.th


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 472 
 

ขององคแกร โดยใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม ที่เรียกวา เศรษฐกิจคารแบอนต่ํา ( low carbon economy)  หรือ เศรษฐกิจสี
เขียว (green economy) หรือการเติบโตสีเขียว (green growth) ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (นิรมล  สุธรรมกิจ, 2555) และ
สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการขานรับในการปรับตัวตอสภาวะปใญหาดังกลาว ดังปรากฏในแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตลอดจนแผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 – 2574 ดังนั้น การดําเนินการของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรดังกลาวขางตนในจังหวัดสุราษฎรแธานี ใน
ฐานะที่เป็นสถานประกอบการธุรกิจก็ยอมไดรับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐ-สังคม-สิ่งแวดลอมดังกลาว  และยอมตองมีการเตรียมความพรอมในการปรับ
การดําเนินการขององคแกรเพื่อความอยูรอด และการดํารงไวซ่ึงความยั่งยืนของการดําเนินการของอุตสาหกรรมตน รวมทั้งสามารถแขงขันไดในทาง ภาค
ธุรกิจ และสรางโอกาสในการคาขายในระดับนานาชาติเชนในตลาดประชาคมอาเซียน หรือตลาดโลกตอไป  ซ่ึงหากมีการศึกษาถึงสถานภาพการปรับตัวใน
การดําเนินการขององคแกรในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดสุราษฎรแธานีดังกลาวขางตน ก็จะทําใหไดขอมูลที่เป็นประโยชนแทําใหหนวยงา นทั้งทาง
ภาครัฐและเอกชนตางๆที่เกี่ยวของ ที่ทําหนาที่ในการควบคุม กํากับ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการและการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวให สู
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตอไปได ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อหาองคแความรูดังกลาวจึงไดจัดทําขึ้น โดยคาดหวังวาจะไดทราบสภาพการปรับตัวในการดําเนินการ
และเง่ือนไขความตองการตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรหลักในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อประโยชนแในการนําไปทําการสงเสริมใหกลุมอุตสาห กรรม
ดังกลาวสูอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่สามารถปรับตัวเขากับเง่ือนไขของเศรษฐ-สังคม-สิ่งแวดลอมที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ําในอนาคตไดเป็นอยางดีและ
ตรงเปูาหมายไดมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวคิด แนวทาง และสภาพการปรับตัวในการดําเนินการของในการปรับตัวของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรหลักในจังหวัดสุราษฎรแธานี 
(อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแ  อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแม และ อุตสาหกรรมอาหารทะเล
กระปองและแชแข็ง) ตอระบบเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ํา 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

1) อุตสาหกรรมเกษตรหลักในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
อุตสาหกรรมเกษตรหลักในจังหวัดสุราษฎรแธานี ประกอบดวย อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแ  อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและ

ผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแม และ อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแชแข็ง ซ่ึงเป็นกลุมอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใชในการศึกษาค รั้งนี้ 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแสวนใหญเป็นอุตสาหกรรมตนน้ํา ผลิตภัณฑแที่ผลิตได ไดแก 1) ยางแผนรมควัน 2) ยางแทง 3) ยางเครฟ และ 4) น้ํา
ยางขน และมีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแยางพาราคือ การทําถุงยางอนามัย สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่นําตน
ยางพาราที่มีอัตราการใหผลผลิตน้ํายางต่ํามาเป็นวัตถุดิบหลัก ในจังหวัดสุราษฎรแธานีมีอุตสาหกรรมกลุมนี้ที่มีการผลิตไดแก การแปรรูปไมยางพารา การอัด
น้ํายาและอบไมยางพารา และการทําผลิตภัณฑแเฟอรแนิเจอรแไมยางพารา และ  ไมอัดแผน (particle board) และอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแมก็เป็น
อุตสาหกรรมเกษตรตนน้ําที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎรแธานี โดยสวนใหญเป็นอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแมดิบดวยการสกัดแบบเปียก โดยใชวัตถุดิบหลักมา
จากผลปาลแมน้ํามันจากพื้นที่ปลูกปาลแมน้ํามัน ที่จังหวัดสุราษฎรแธานีมีพื้นที่ปลูกปาลแมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดสุ ราษฎรแธานีมีสถาน
ประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในกลุมประเภทอาหารทะเลกระปอง หองเย็น/แชแข็ง และโรงงานปลา/เปลือกหอยปุน ซ่ึงขอมูลจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2557) พบวามีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลักดังกลาวที่เป็นสถานประกอบการทางธุรกิจคือ อุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑแ จํานวน 22 โรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแม และ อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและ
แชแข็ง มีจํานวนเทากับ 32, 27  และ 8 โรงงานตามลําดับ  

2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และเศรษฐกิจสีเขียว/คาร๑บอนต่ า   
จากปใญหาสิ่งแวดลอมระดับโลกในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดทําใหสังคมโลกกําหนดวิธีการสนองตอบตอปใญหานี้ใน 2 รูปแบบ

หลักคือ 1) การลดผลกระทบ (mitigation) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุงหวังที่จะลดการปลอยก฿าซเรือนกระจกทางตรงและทางออม  และ2) การปรับตัว 
(adaptation) หมายถึงการปรับหรือเตรียมความพรอมที่เป็นพฤติกรรมของมนุษยแและระบบธรรมชาติในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณแวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการบรรเทาอันตรายหรือการใชประโยชนแตอผลก ระทบที่เป็น
อันตรายหรือใชประโยชนแจากโอกาสที่เกิดขึ้น (OECD, 2009) การปรับตัวจึงเป็นกลยุทธแ  และในขณะที่โลกกําลังเผชิญกับปใญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สังคมโลกก็ไดริเร่ิมใชแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ํา ซ่ึงไดอิทธิพลมาจากแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและ
เศรษฐกิจคารแบอนต่ํามาจากพื้นฐานเดียวกันคือ จากสภาพปใญหาสิ่งแวดลอมโลก แตทั้งสองแนวคิดมีความแตกตางกันในกรอบแนวทางในการปฏิบัติ โดย
เศรษฐกิจสีเขียวจะมุงเนน ความยั่งยืนของทรัพยากรส่ิงแวดลอม  สังคมและวัฒนธรรม ทําใหเกิดความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถ
ลดความเส่ียงทางดานสิ่งแวดลอม และปใญหาความขาดแคลนของทรัพยากร ซ่ึงมีขอบขายที่กวางและครอบคลุมมากกวาเศรษฐกิจคารแบอนต่ําที่มีความ
เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายใตการลดการปลอยมลพิษและก฿าซเรือนกระจก โดยเนนถึงการลดการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล เพิ่ม
การใชพลังงานหมุนเวียน การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาด การลงทุนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การรักษาสมดุลระหวางการรักษา
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจคารแบอนต่ําจะเนนไปทางเทคโนโลยีกับเศรษฐศาสตรแโดยเนนการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาชวยในการลดปริมาณก฿าซเรือน
กระจก (สิรินทรเทพ เตประยูร, 2010) ทั้งนี้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ําเป็นเพียงกรอบแนวทางในการตัดสินใจ ไมใชเป็นขอบังคับที่ใชยึดถือ
ปฏิบัติ (สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ,2556)  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงสํารวจนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจากกลุมอุตสาหกรรมเกษตรหลัก 4 ประเภทในจังหวัดสุราษฎรแธานีคือ 

อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแ  อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแม และ อุตสาหกรรมอาหารทะเล
กระปองและแชแข็ง แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดสุราษฎรแธานีที่ทําการศึกษา 
แบงออกเป็น 4 ตอนไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ขอมูลดานปรับตัวและตอบสนองตอระบบเศรษฐกิจสี
เขียว/คารแบอนต่ํา/ปใญหาโลกรอน/ปใญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และ ความคิดเห็นตอการปรับตัวและตอบสนองตอระบบ เศรษฐกิจสีเขียว/
คารแบอนต่ํา/ปใญหาโลกรอน/ปใญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามไดมีการออกแบบให
ไดมาซ่ึงขอมูลตามวัตถุประสงคแที่จะทําการศึกษาโดยรางแบบสอบถามไดผานการพิจารณาใหความเห็นจากคณาจารยแที่ปรึกษา จากนั้ นทําการทดสอบ
แบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงกอนสงแบบสอบถามทางไปรษณียแไปยังกลุมอุตสาหกรรมเกษตรเปูาหมาย 4 กลุม  โดยสงใหทุกโรงงานของกลุมเปูาหมาย
จํานวน 89 แหง และติดตามการรับคืนแบบสอบถามจากกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 4 โดยการสื่อสารกับสถานประกอบการผานทางโทรศัพทแเป็นระยะๆ และ
หลังจากไดรับแบบสอบถามคืนไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและนําไปประมวลผลตอไป โดยนําไปวิเคราะหแและแปรผลโดยใชสถิติเบื้องตน
ไดแก คาสัดสวน  รอยละ  พิสัย และ คาเฉลี่ย และผลที่ไดจากแบบสอบถามถึงระดับความคิดเห็น ไดนําผลความเห็นที่ไดมาวิเคราะหแและแปรผลโดยใช
สูตรการหาอัตรภาคชั้น  

 
ผลการวิจัย 

1.ผลการตอบกลับแบบสอบถามและข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาวิจัยนี้ใชเวลาติดตามขอรับคืนแบบสอบถามนานกวา 4 เดือน โดยมีจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวนทั้งสิ้น 36  แหง คิดเป็น

รอยละ 40 ของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรเปูาหมายที่ศึกษา จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนนี้คิดเป็นขนาดกลุมตัวอยางที่มีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
ที่ 87 %  คํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ซ่ึงไดกําหนดวา n= N/(1+Ne2)  โดยที่ n = ขนาดของตัวอยางกลุมเปูาหมาย  N = ประชากรทั้งหมด 
และ e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (บุญธรรม  กิจปรีบริสุทธิ์, 2535)  และคิดเป็นรอยละ 44.4, 37.5, 33.3 และ 37.5 ของแตละกลุมประเภท
อุตสาหกรรมเกษตรคือ อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลแม อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราและผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑแ  และ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแชแข็งตามลําดับ และสําหรับผูตอบแบบสอบถามพบวา รอยละ 72 และ 22 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโทตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 57 มีตําแหนงเป็น เจาของโรงงาน ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝุายตางๆ และเป็นผูควบคุมระบบมลพิษ
ทางน้ํา/อากาศ/กากของเสียอุตสาหกรรม และรอยละ 61 มีอายุการทํางานในสถานประกอบการมากกวา 5 ปี นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามระบุวาตนมี
ประสบการณแในการทํางานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม/โครงการดานสิ่งแวดลอมและพลังงานดังนี้ รอยละ 68.8 ทํางานดานการอนุรักษแพลังงาน/ประหยัด
พลังงาน รองลงมาทํางานดานอุตสาหกรรมสีเขียว (รอยละ 46.9) แตมีเพียงรอยละ 21.9 ที่ทําในสวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวและคารแบอนต่ํา 

2. ข๎อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการจํานวน 36 แหงที่เป็นกลุมอุตสาหกรรมเกษตรเปูาหมายที่ศึกษามีอายุในการประกอบการดังนี้ รอยละ 55.9 มีอายุมากกวา 

10 ปี และรอยละ 23.5 มีอายุการประกอบในชวงมากกวา 3 ถึง 10 ปี กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวมีการใชวัตถุดิบหลักในการผลิตของสถานประกอบการมา
จากภายในจังหวัด รอยละ 97 และมาจากจังหวัดขางเคียงไดแก กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงานและชุมพรคิดเป็นรอยละ 47.2 นอกจากนี้พบวา
อุตสาหกรรมเกษตรที่ศึกษามีการใชแหลงพลังงานในการผลิตคือรอยละ 82.4 มีการใชไฟฟูา รองลงมารอยละ 32.4 และ 17.6 ใชฟืน และก฿าซ LPG 
ตามลําดับ และทุกโรงงานมีการใชน้ําในการผลิต โดยมาจากแหลงน้ําดังนี้ รอยละ 54.5 ใชน้ําใตดิน รอยละ 48.4 ใชน้ําบอและน้ําจากแมน้ํา/คลอง และมี
เพียงรอยละ 15.2 ที่มีการใชน้ํา reuse จากน้ําเสียที่บําบัดแลวในโรงงาน โรงงานดังกลาวมีจํานวนคนงานที่ทํางานในแตละโรงงานดังนี้ รอยละ 67 มี
คนงานในชวง 51-200 คน และ รอยละ 19 มีคนงานในชวง 201 ถึงมากกวา 500 คน ซ่ึงรอยละ 77.8 ของโรงงานมีคนงานที่เป็นคนงานที่อยูในจังหวัดสุ
ราษฎรแธานี และรอยละ 69.4 เป็นคนงานมาจากตางจังหวัดในภาคใต และพบวามีโรงงานรอยละ 80.6 มีการใชแรงงานตางชาติ โดยในกลุมนี้มีการใช
แรงงานจากพมามากสุดคิดเป็นรอยละ 89.7 อุตสาหกรรมเหลานี้ลวนแตมีการปลดปลอยมลพิษในรูปแบบตางๆ จึงตองมีบุคลากรที่รับผิดชอบดาน
สิ่งแวดลอมดังนี้ รอยละ 67.7, 61.3, 9.68 และ 9.68 ของโรงงานมีผูจัดการดานสิ่งแวดลอม ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางน้ํา ผูควบคุมระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศและ ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางกากของเสียอันตราย และมีขอสังเกตวาบุคลากรดานสิ่งแวดลอมของโรงงานดังกลาวมีการ
รับผิดชอบงานดังนี้ มากที่สุดรอยละ 74.2 รับผิดชอบดานการดูแลระบบบําบัดมลพิษ/การจัดการของเสีย รองลงมารอยละ 48.4 รับผิดชอบดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของและการทํางานดานการประหยัดการใชน้ํา ทั้งนี้พบวามีเพียงรอยละ 6.45 และ 3.23 ที่รับผิดชอบงานดานการลด
การปลดปลอยก฿าซเรือนกระจก และดานคารแบอนต่ํา ตามลําดับ  
3.การปรับตัวตํอระบบเศรษฐกิจสีเขียวและคาร๑บอนต่ า/ป๓ญหาโลกร๎อน/ป๓ญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และระดับความเห็นฯ 

ผลการศึกษาพบวา ปใจจุบันกลุมอุตสาหกรรมเกษตรที่ศึกษามีนโยบายดานสิ่งแวดลอมและพลังงานคิดเป็นรอยละ 97.2 ของโรงงาน และมี
ปใจจัยหลักๆที่มีผลตอการปฏิบัติงานในดานการควบคุมและแกไขปใญหามลพิษตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตของโรงงานคือ ตองทําตามกฎหมาย (รอย
ละ 73.5) และตองทําธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม(รอยละ 67.6) อนึ่งกลับพบวาโรงงานมีการระบุวามีปใจจัยมาจาก 1) ผลกระทบจากปใญหาโลก
รอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เคยเกิดขึ้นกับวัตถุดิบหรือทรัพยากร/พลังงานที่โรงงานตองใช 2) แรงกดดันจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หรือ 
3) เศรษฐกิจคารแบอนต่ํา เพียงรอยละ 17.6, 8.8 และ 2.9 ตามลําดับ  อนึ่งสําหรับแนวคิด และแนวทางในการใชเครื่องมือการจัดการส่ิงแวดลอมตางๆของ
โรงงานพบวาสวนใหญรอยละ 93.9 มีการใชแนวทางของการลดของเสีย/ลดมลพิษหรือการดูแลปูองกันการเกิดของเสีย  รอยละ 82.4 มีการจัดการดาน
พลังงาน และรอยละ 37.5 ใชระบบอุตสาหกรรมสีเขียวในการพัฒนาโรงงาน ซ่ึงกลุมนี้มีรอยละ 50 ของโรงงานที่มีระดับการพัฒนาอยูในระดับ 1, 2, และ  
3  และมีโรงงานรอยละ 42.4 และ 30.3 ที่มีการใชการใช CSR (ความรับผิดชอบตอสังคม) และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) ตามลําดับ โดย
ที่รอยละ 96.9 ของโรงงานพบวาไมไดมีการใชระบบ 30001(การจัดการความเสี่ยง) เพื่อใชงานในดานการจัดการสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้พบวาโรงงาน
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ไมไดมีการใชหลักการดาน LCA (Life Cycle Analysis) หรือ Eco Design ซ่ึงในการทํางานที่รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมนั้น มีโรงงานรอยละ 71.9 ที่ไดมี
การคิดถึงการลดการเกิดก฿าซเรือนกระจก แตทั้งนี้โรงงานกลุมนี้สวนใหญไดดําเนินการอยูในระดับของการหารือในระดับผูบริหาร แตยังไมมีการกําหนด
นโยบายอยางจริงจัง (รอยละ 82.6) และพบวามีโรงงานเพียงรอยละ 47.1 ที่มีการดําเนินการลดการปลดปลอยก฿าซเรือนกระจกของโรงงานแลว  โดยรอย
ละ 62.5 ของโรงงานกลุมนี้มีการดําเนินการแตยังไมมีขอมูลเป็นระบบ  และรอยละ 18.8 มีการเขาสู CDM (clean development mechanism) หรือ
การขายคารแบอน  รอยละ 12.5 มีการใชเทคโนโลยีเพื่อลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก  และรอยละ  6.25 มีการคํานวณปริมาณก฿าซเรือนกระจกที่
ปลดปลอยและเก็บขอมูลดังกลาว 

สําหรับผลกระทบจากปใญหาโลกรอน/สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงตอโรงงาน พบวาที่ผานมาโรงงานรอยละ 32.4 ระบุวาไมมีผลกระทบ 
และ รอยละ 67.6 ระบุวาไดรับผลกระทบ โดยรอยละ 60.9 ของโรงงานที่ไดรับผลกระทบมีผลกระทบดานการมีตนทุนดานพลังงาน (ไฟฟูา , น้ํามัน
เช้ือเพลิง) สูงขึ้น และรอยละ 56.5 มีผลกระทบจากการที่มีวัตถุดิบที่ผลิตไดไมเหมือนเดิมจากปใญหาโลกรอนที่สงผลกระทบตอวัตถุดิบที่นําไปผลิต  และ
พบวาโรงงานไดมีการมีการปรับตัว(กลยุทธแหรือกระบวนการเตรียมการรับมือตอสิ่งกระทบหรือลดผลกระทบในทางลบ)ตอปใญหาโลกรอน/สภาพภูมิอากาศ
โลกเปลี่ยนแปลงเพียงรอยละ 48.4 ซ่ึงลักษณะการดําเนินการขององคแกรที่มีการปรับตัวตอปใญหาโลกรอน/ สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงแสดงดัง
ตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ลักษณะการดําเนินการขององคแกรที่มีการปรับตัวตอปใญหาโลกรอน/สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะการด าเนินการของการปรับตวั ร๎อยละ ลักษณะการด าเนินการของการปรับตวั ร๎อยละ 
1.คํานึงถึงความยืดหยุนและหลากหลายของการดําเนินการ
และแผนดําเนินงานที่ระบบสามารถพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

52.2 6.คํานึงถึงการสรางพันธมิตรเพื่อรวมกันปรับตัวตอปใญหา
ผลกระทบจากโลกรอน 

21.7 

2.คํานึงถึงงบประมาณและทรัพยากรที่องคแกรมีในการ
ปรับตัว 

34.8 7.คํานึงถึงความสามารถในการเรียนรูที่เทากันเพื่อใชในการ
ปรับตัวฯ  

17.4 

3.คํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองของบุคลากรและ
องคแกรที่มีความพรอมในการปรับตัว 

26.1 8.คํานึงถึงสิทธิของบุคลากร/ชุมชนในการเขาถึงของการไดรับ
การเยียวยาในปใญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากโลกรอน 

17.4 

4.คํานึงถึงความเป็นไปไดของเทคโนโลยีที่ใชในการปรับตัว 26.1 9.คํานึงถึงความสามารถในการส่ือสารเพื่อใชในการปรับตัว 17.4 
5.คํานึงถึงสิทธิของบุคลากร/ชุมชนในการเขาถึงของการ
รับรูปใญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากโลกรอน 

26.1 10.คํานึงถึงการส่ือสาร (ขอมูลขาวสาร) และการมีสวนรวมทุก
ภาคสวนตอการปรับตัวในการรองรับผลกระทบจากโลกรอน  

17.4 

 
นอกจากนี้รอยละ 68.8 ของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรที่ศึกษาเห็นวาตองทําธุรกิจภายใตการปรับตัวเขาสูแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ํา 

ดวยมีเหตุผลคือมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแลวขององคแกร (รอยละ 68.2) และมีแรงกดดันดานการคาขายจากเง่ือนไขทางสิ่งแวดลอม รวมถึงมีแรงกดดันดาน
กฎหมาย/นโยบายในการประกอบการขององคแกรที่กํากับดูแล (อยางละรอยละ 68.2) ซ่ึงที่ผานมารอยละ 61.8 ของโรงงานระบุวามีหนวยงานภาครัฐที่
ควบคุมกํากับและสงเสริมงานดานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
และกระทรวงพลังงานไดสนับสนุนรวมทั้งการแนะนําใหการชวยเหลือตอการตั้งรับในการปรับตัวตอปใญหาโลกรอน/ปใญหาดานสภาพภูมิอากาศโลก
เปลี่ยนแปลง หรือเศรษฐกิจสีเขียว/เศรษฐกิจคารแบอนต่ํา โดยการสนับสนุนสงเสริมในเทคโนโลยีการอนุรักษแพลังงาน/ประหยัดพลังงาน/การใชพ ลังงาน
หมุนเวียน/พลังงานทดแทน (รอยละ 57.1) และการใหการสนับสนุนดานความรูของการปรับตัว และการกระตุนใหเห็นถึงความจําเป็นของการปรับตัวตอ
ปใญหาโลกรอน/ปใญหาดานสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงหรือเศรษฐกิจสีเขียว/เศรษฐกิจคารแบอนต่ํา และใหทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับตัว  (อยางละ
รอยละ 23.8)  และภาพที่ 1 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของโรงงานตอการปรับตัวฯ ความตองการในการปรับตัวตอระบบเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ํา 
หรือปใญหาโลกรอน/ปใญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของซ่ึงมีความเห็นในระดับมาก 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมเกษตรในจ.สุราษฎรแธานีกําลังประสบปใญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตไดมีการคํานึงถึงการ

ปรับตัวเพื่อการต้ังรับกับปใญหาดังกลาวรวมทั้งไดกาวสูเศรษฐกิจสีเขียว/คารแบอนต่ํา แมวารอยละประมาณ 20 ของโรงงานไดระบุวาโรงงานตนไดทําการ
ประกอบการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียวและคารแบอนต่ํา แตเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่โรงงานไดมีการดําเนินการหรือปฏิบัติในดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และพลังงานขององคแกร กลาวไดวาโรงงานไดมีการพัฒนาตนในการปรับตัวฯดังกลาวไปคอนขางมาก โดยเฉพาะประเด็นที่มีการลดการ ปลอยก฿าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมของการจัดการและอนุรักษแพลังงาน การใชทรัพยากรน้ํา และการจัดการของเสีย และการมีระบบอุตสาหกรรมสีเขียว อยางไรก็ตามยัง
ไมมีขอมูลที่มากพอในเชิงปริมาณวามีประสิทธิภาพมากนอยในการลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก ทั้งนี้ดวยยังไมมีคาตัวชี้วัดในการดําเนินการตามปกติ 
(business as usual :BAU) ของแตละประเภทสถานการประกอบการวาควรมีคาการปลอยก฿าซเรือนกระจกเป็นเทาใด อยางไรก็ตามควรที่มีการผลักดัน
และสงเสริมใหอุตสาหกรรมเกษตรดังกลาวใหมีขีดความสามารถในการปรับตัวใหมากขึ้นและตอเนื่อง โดยมีการตั้งเปูาหมายการลดการปลอยก฿าซเรือน
กระจกลงอยางจริงจังใหมากขึ้น มีการใชพลังงานทดแทนและน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตการใชประโยชนแจากผลการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆของเทคโนโลยีคารแบอนต่ําในการปรับตัวใหมากขึ้น 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานป๓้มน้ าเย็นโดยการปรับอัตรา 
การไหลน้ าเย็นตามโหลดของการใช๎งานที่เคร่ืองท าน้ าเย็น  

The optimization of energy consumption of chilled water pump by adjusting the flow rate of chilled 
water according to the cooling load of use at the chiller 

 
ณัฐดนย๑  พรรณุเจริญวงษ๑1 วิทวัส  ผาค า2 และ ฉัตรชัย  เบญจปิยะพร3 

Nattadon Punnucharoenwong, Wittawat Phakam and Chatchai benjapiyaporn 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานปใ้มน้ําเย็นโดยการปรับอัตราการไหลน้ําเย็นตามโหลดของการใชงานที่เครื่องทํา น้ํา
เย็นขนาดรวม 890 ตันความเย็นกรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทรแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกนจังหวัดขอนแกน เพื่อหาแนวทางและวิธีการ
ลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นที่เป็นระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Constant flow โดยใชคาภาระทําความเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็น เป็นตัวอางอิงในการ
ออกแบบการทดลองและคาการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นเป็นตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานไฟฟูา โดยทําการตรวจวัดคาอัตราการไหลที่เครื่องทําน้ําเย็นและ
ทําการตรวจวัดการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็น ซ่ึงทําการตรวจวัดขณะเดินปใ้มน้ําเย็นขนาด 110 กิโลวัตตแ จํานวน 3 ตัว และ 2 ตัว ตามลําดับ ซ่ึงผลที่ไดจาก
การทดลองพบวาคาอัตราการไหลน้ําเย็นจากการทดลองเทากับ 3,070 และ 2,772 แกลลอนตอนาที ตามลําดับ สําหรับการเดินปใ้มน้ําเย็น 2 ตัว ซ่ึงมีคา
เพียงพอสําหรับคาความตองการที่เครื่องทําน้ําเย็นที่ 890 ตันความเย็น ที่ตองการตามการออกแบบที่ 2,136 แกลลอนตอนาที ผลที่ไดจากการทดลองนั้น
สามารถชวยลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นลงได 30.60 เปอรแเซ็นตแ หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟูา 727,956 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี และไดเสนอวิธีการและ
มาตรการในการปรับปรุงระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Constant Flow โดยการเปลี่ยน Three way valve ที่ AHU เป็นระบบ Two way valve เพื่อลดการ
หมุนเวียนน้ําเย็นในระบบอยางเหมาะสม โดยมาตรการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุน 0.21 ปี 
 
ค าส าคัญ: ปใ๊มน้ําเย็น, เครื่องทําน้ําเย็น, การอนุรักษแพลังงาน, ระยะเวลาคืนทุน 
 
Abstracts 
 The study aimed at optimization of energy consumption of Chilled Water Pump by adjusting flow rate of chilled water 
according to the load of 890 Tons Chiller, case Study of Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University to find 
out the method to reduce energy consumption in constant flow chilled water pump system by using cooling load rate as 
reference in experimental design, and using energy consumption rate as an indicator of energy saving. The data was collected by 
measuring flow rate and energy consumption rate of the chilled water pumps, 3 running 110 kW chilled water pump and 2 
running 110 kW chilled water pump, respectively. The results from the experiment respectively show the flow rate as 3,070 GMP 
and 2,780 GMP for 2 chilled pumps which is sufficient for 890 TR water pump that need at least 2,136 GMP to run. The results 
can reduce energy consumption in chilled water pump system for 30.60% or 727,956 kW-hr / year. And, this study proposes 
method and measure to recondition constant flow chilled water pump by turning Three Way Valve in AHU into Two Way Valve 
to properly reduce circulation of chilled water in system. This measure will take 0.21 year to payback period. 
 
Keywords: Chilled Water Pump, Chiller, Energy Saving, Payback Period 
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บทน า 
 โรงพยาบาลศรีนครินทรแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชระบบปรับอากาศรวมศูนยแ แบบ Primary only Constant flow โดยมี
เครื่องทําน้ําเย็น CH-1, CH-2 ขนาด 490 ตันตอชั่วโมง และ CH-3 ขนาด 400 ตันตอชั่วโมง ในเวลากลางคืนเครื่องทําน้ําเย็นจะถูกใชงานที่ภาระการทํา
ความเย็นนอย เครื่องจะทํางานในสภาวะไมเต็มพิกัด (Part load) ทางโรงพยาบาลฯจึงไดมีการบริหารจัดการเดินเครื่องทําน้ําเย็นชวงเวลากลางวัน 890 
ตันตอชั่วโมง และชวงเวลากลางคืน 400 ตันตอชั่วโมง และปใ้มสงจายน้ําเย็นขนาด 110 กิโลวัตตแ จํานวน 3 ตัว เดินเครื่องใชงานตลอด 24 ชั่วโมง  
 

 
 

ภาพที่1 แผนภาพระบบปรับอากาศ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ, 2553) 
 

จากภาพที่1 แสดงหลักการทํางานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแ (Central Air-conditioning System) โดยเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) 
เป็นแบบระบายความรอนดวยน้ําจะมีประสิทธิภาพการทํางานสูงกวาแบบระบายความรอนดวยอากาศ ระบบเครื่องทําน้ําเย็น (Chilled Water System) 
เป็นระบบที่ใชน้ําเย็นเป็นสื่อกลางในการสงถายความรอนระหวางเครื่องระเหย (Evaporator) และเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) โดยมีเครื่องทํา
น้ําเย็น (Water Chiller) ทําหนาที่ผลิตน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็นที่ใชเป็นเครื่องทําน้ําเย็นแบบอัดไอ โดยทําหนาที่ ผลิตน้ําเย็นสงไปใหกับเครื่องสงลมเย็น 
โดยทั่วไประบบน้ําเย็นเป็นระบบปิด เพื่อปูองกันการสูญเสียน้ําเย็นที่เกิดจากการรั่วไหลและปูองกันสิ่งเจือปน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ, 2553) ซ่ึง
จากการศึกษาพบวาในระบบสงจายน้ําเย็นนั้นมีการใชเดินปใ้มน้ําเย็นทั้ง 3 ตัว ตลอดเวลาจึงไดหาวิธีการในการลดการเดินปใ้มและลดการใชพลังงานไฟฟูา 
โดยใชคาภาระโหลดทําความเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นมาเป็นตัวแปรในการเดินปใ้มน้ําเย็นใหเหมาะสมกับความตองการ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 วัตถุประสงคแในการศึกษานี้เพื่อหาแนวทางและวิธกีารลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นที่เป็นระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Constant flow โดย
ใชคาภาระทําความเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็น เป็นตัวอางอิงในการออกแบบการทดลองและคาการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นเป็นตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ในระบบปรับอากาศในโรงพยาบาล (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ, 2546) เป็นระบบที่ใชพลังงานไฟฟูาสัดสวนมากที่สุดถึง 58 %  รองลงมาคือ
ระบบไฟฟูาแสงสวาง 23 % และอื่นๆอีก 19 % ซ่ึงระบบปรับอากาศที่ใชในโรงพยาบาลขนาดใหญจะเป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแ ซ่ึงประกอบไป
ดวยระบบระบายความรอนดวยน้ํา (Cooling Tower) เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) และ ระบบสงจายน้ําเย็น (Chiller water pump system) ที่สงน้ําเย็น
ไปยังเครื่องสงลมเย็น (AHU&FCU) ในระบบสงจายน้ําเย็นแบบ (Primary only chilled water system) จะแบงออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบ Constant 
flow และ แบบ Variable flow ซ่ึงในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแนั้นสามารถดําเนินการลดการใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพไดหลายแบบ เชน 
การลดการเดินปใ้มระบบระบายความรอนใหเหมาะสมกับภาระทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นการติดตั้งระบบความคุมความเร็วรอบในระบบปใ้มน้ํา
ระบายความรอนและ (ชลธิศ, 2547) การทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นจะมีสมรรถนะสูงสุดเมื่อทํางานที่ภาระการทําความเย็นในชวง 90-100% ของภาระ
เต็มพิกัด ในการเพิ่มสมรรถนะและ (ฉัตรชัย, 2549) การลดการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสามารถทําไดโดยการจัดการการเดินเครื่องทําน้ําเย็นให
เหมาะสมตามคาภาระโหลดการทําความเย็นอยางเหมาะสมและ (มาโนชญ๑, 2550) ไดการจัดการใชงานในระบบปรับอากาศกับภาระการใชงานที่
เหมาะสมของอาคารสํานักงานธนาคารแหงประเทศไทย ไดทําการศึกษาโดยการปรับตั้งอุณหภูมิน้ําเย็น (Chilled Water Temperature) ซ่ึงเป็นการ
ควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นใหเหมาะสมกับภาระการใชงานที่เกิดขึ้น ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟูาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทําน้ํา
เย็นตลอดจนสภาวะของอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธแใหเป็นไปอยางเหมาะสม 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
จากการสํารวจระบบสงจายน้ําเย็นของระบบปรับอากาศพบวามีปใ้มน้ําเย็นอยูทั้งหมด 3 ตัว ซ่ึงทํางานตลอด 24 ชั่วโมง โดยทําการจายน้ําเย็น

ไปยังเครื่องเปุาลมเย็นในสวนตางๆ โรงพยาบาลศรีนครินทรแ โดยที่เครื่องทําน้ําเย็นมีการเปิดปิดตามโหลดการใชงาน ชวงกลางวัน 07.00น.  ถึง 19.00 น. 
เดินเครื่องทําน้ําเย็นที่ 890 ตันความเย็น และ ชวงกลางคืน 19.00น. ถึง 07.00 น. เดินเครื่องทําน้ําเย็นที่ 400 ตันความเย็นและการศึกษาดานระบบทํา
ความความเย็นพบวาในคาอัตราไหลน้ําเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นตองการมีคา เทากับ 2.4 แกลลอนตอนาที ซ่ึงจากคาโหลดทําความเย็นในชวงกลางคืนที่ลดลง
จึงออกแบบการตรวจวัดคาอัตราการไหลน้ําเย็นที่ไหลเขาเครื่องทําน้ําเย็นและทดลองลดการเดินปใ้มน้ําเย็นเพื่อวิเคราะหแอัตราไหลน้ําเย็นเปรียบเทียบกับคา
ความตองการทําเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น โดยมีวิธีการทดลองเดินเครื่องปใ๊มน้ําเย็น  3 ตัว และ 2 ตัว ตามลําดับ โดยในการทดลองนี้มีขอบเขตในการ
ทดลองโดยการเก็บขอมูลการทดลองละ 12 ชั่วโมง โดยจะทดลองในชวงเวลา 19.00 น. – 07.00น. ชวงที่มีภาระทําความเย็นต่ําเพื่อไมใหการทดลองมี
ผลกระทบตอการใชงานระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลฯ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

 

 
ภาพที่2 ตาํแหนงติดต้ังเครื่องมือวัด 

 
1) รายละเอยีดการตรวจวัดจากภาพที่2 
- วัดพลังงานไฟฟูาของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น โดยเครื่องวัดกําลังไฟฟูา (Power & Quality Analyser) 
- วัดอัตราการไหลของน้ําเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นโดยเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic Flow Meter 
2) ทําการตรวจวัดตามจุดตางๆ ในขอที่ 1) ทําการบันทึกคา ทุกๆ 6 นาที เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ชวงเวลา 19.00น. – 07.00 น. ที่สภาวะการ

ทํางานปกติของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น 3 ตัว จะเรียกการทดลองนี้วา วิธีการแบบเดิม 
3) ทําการตรวจวัดตามจุดตางๆ ในขอที่ 1) ทําการบันทึกคา ทุกๆ 6 นาที เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ชวงเวลา 19.00น. – 07.00 น. ที่สภาวะการ

ทํางานของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น 2 ตัว จะเรียกการทดลองนี้วา วิธีการแบบใหม 
4) ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด จะนํามาวิเคราะหแเปรียบเทียบการใชพลังงานและอัตราการไหล เพื่อหาแนวทางการเดินเครื่องปใ๊มน้ําเย็นที่

เหมาะสมกับความตองการของภาระทําความเย็น และประหยัดพลังงานสูงสุด และจะใชคาที่ไดจากการตรวจวัดจริง ในการวิเคราะหแการทดลองนี้ 
 
ผลการวิจัย 
 สําหรับการออกแบบคาอัตราไหลน้ําเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นตามคาภาระโหลดทําความเย็นจะชวยใหประสิทธิภาพการทําความเย็นสูง ถาหากคา
อัตราการไหลน้ําเย็นสูงกวาโหลดภาระทําความเย็นที่ตองการจะทําใหเกิดภาระผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นเขาและออกเครื่องทําน้ําเย็นต่ํา อาจสงผลใหเกิดการ
เป็นน้ําแข็งไดและทําใหประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นต่ําและคาที่ไดจากการตรวจวัดจะนํามาเทียบกับคาทฤษฎีโดยแสดงการคํานวณคาความตองการน้ํา
เย็นของเครื่องทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแฯ จากคาความตองการน้ําเย็นมาตรฐานของเครื่องทําความเย็น เทากับ 2.4 แกลลอนตอนาทีตอ
ตันความเย็น ที่ผลตางอุณหภูมิน้ําเขา-ออกเครื่องทําน้ําเย็น เทากับ 10 ๐F โดยแสดงการคํานวณหาคาอัตราการไหลน้ําเย็นที่ตองการไดดังนี้ 

ที่ขนาดทําความเย็นพิกัดรวมเทากับ 890 ตันความเย็น 
คาอัตราไหลน้ําเย็นที่ตองการ = 2,136 แกลลอนตอนาที 
ที่ขนาดทําความเย็นพิกัดรวมเทากับ 400 ตันความเย็น 
คาอัตราไหลน้ําเย็นที่ตองการ = 960 แกลลอนตอนาที 
ผลจากการทดลองในภาพที่3 ผลการตรวจวัดคาอัตราการไหลน้ําเย็นขณะเดินปใ้มน้ําเย็น 3 ตัว พบวา คาอัตราไหลที่ผานเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 

490 ตันความเย็นเทากับ 1,710 แกลลอนตอนาที และคาอัตราไหลที่ผานเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 400 ตันความเย็นเทากับ 1,360 แกลลอนตอนาที รวมมี
อัตราการไหลน้ําเย็นรวมเทากับ 3,070 แกลลอนตอนาที 
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ภาพที่3 ผลอัตราการไหลน้ําเย็นขณะเดินปใ้ม 3 ตัว แบบวิธกีารเดิม 

 
ภาพที่4 ผลอัตราการไหลน้ําเย็นขณะเดินปใ้ม 2 ตัว แบบวิธกีารใหม 

 
และผลการตรวจวัดคาอัตราการไหลน้ําเย็นขณะเดินปใ้มน้ําเย็น 2 ตัว ในภาพที่4 พบวาคาอัตราไหลที่ผานเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 490 ตันความ

เย็นเทากับ 1,412 แกลลอนตอนาที และคาอัตราไหลที่ผานเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 400 ตันความเย็นเทากับ 1,360 แกลลอนตอนาที รวมมีอัตราการ
ไหลน้ําเย็นรวมเทากับ 2,772 แกลลอนตอนาที สําหรับการเดินปใ้มน้ําเย็น 2 ตัว มีคาเพียงพอสําหรับคาความตองการที่เครื่องทําน้ําเย็นที่ 890 ตันความ
เย็น ที่ตองการตามการออกแบบที่ 2,136 แกลลอนตอนาที และจากการตรวจวัดคากําลังไฟฟูาของ Chiller Pump ผลที่ไดแสดงใหเห็นวา Chiller Pump 
ทํางานอยูในชวง 80-90 % ของคาพิกัด ซ่ึงเป็นชวงที่มีประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรแ และผลจากการลดการเดิน Chiller Pump 1 ตัว สามารถลด
คากําลังไฟฟูาในระบบสงจายน้ําเย็นลงได 83.10กิโลวัตตแ คิดเป็นคาพลังงานไฟฟูาตอวันที่ลดได 83.10 กิโลวัตตแ คูณ 24 ชั่วโมง เทากับ 1 ,994.40 
กิโลวัตตแ-ชั่วโมงตอวันผลที่ไดจากการทดลองนั้นสามารถชวยลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นลงได 30.60 เปอรแเซ็นตแ หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟูา 
727,956 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี 
การคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback) กรณีเปลี่ยนเป็น Two way valve 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) = เงินลงทุนเริ่มตน 

คาใชจายที่ประหยัดไดสุทธิเฉลี่ยตอป ี
เงินลงทุนเริ่มตน Two way valve จํานวน 38 ชุด  เป็นเงินลงทุน =  548,910 บาท 
คิดเป็นคาไฟฟูา     = 727,956 kWh  x  3.6107  บาท/kWh 
     = 2,628,430.73 บาทตอปี 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)  = 548,910 บาท 
        2,628,430.73 บาทตอปี 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) = 0.21 ปี 
 
สรุปผลและอภิปรายผล  
 จากการทดลองเพื่อตรวจวัดคาอัตราการไหลน้ําเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นพบวา คาอัตราไหลน้ําเย็นขณะ เดินปใ้ม 3 ตัวและ 2 ตัว มีคาอัตราการ
ไหลน้ําเย็นจากการทดลองเทากับ 3,070 และ 2,772 แกลลอนตอนาที ตามลําดับ สําหรับการเดินปใ้มน้ําเย็น 2 ตัว ซ่ึงมีคาเพียงพอสําหรับคาความตองการ
ที่เครื่องทําน้ําเย็นที่ 890 ตันความเย็น ที่ตองการตามการออกแบบที่ 2,136 แกลลอนตอนาที ผลที่ไดจากการทดลองนั้นสามารถชวยลดการใชพลังงานใน
ระบบปใ้มน้ําเย็นลงได 30.60 เปอรแเซ็นตแ หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟูา 727,956 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี แตในระบบ Constant flow จะมี Three way valve 
bypass ที่เครื่องเปุาลมเย็นจะทําใหเกิดการหมุนเวียนน้ําในระบบตลอดเวลา ในการลดการเดินปใ้มจะทําใหอัตราการไหลทุกสวนในระบบสงจายน้ําเย็น
ลดลง ซ่ึงเป็นปใญหาที่สําคัญในการลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นของระบบ Constant Flow จึงไดเสนอวิธีการและมาตรการในการปรับปรุงระบบ
สงจายน้ําเย็นแบบ Constant Flow โดยการเปลี่ยน Three way valve ที่ AHU เป็นระบบ Two way valve เพื่อลดการหมุนเวียนน้ําเย็นในระบบอยาง
เหมาะสม มาตรการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุน 0.21 ปี 
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การลดการใช๎พลังงานป๓้มน้ าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย๑ โดยการติดต้ังอุปกรณ๑ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร๑  
Reduction of the Energy Consumption of the Chilled Water Pump  

in a Centralized Air Conditioning System. By Installing Variable Speed Drive (VSD) 
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บทคัดยํอ  
 ระบบสงจายน้ําเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแในโรงพยาบาล ถือเป็นสวนสําคัญในการกระจายความเย็นไปยังสถานที่ปรับอากาศและเป็น
สวนที่ใชพลังงานไฟฟูาไมนอยกวารอยละ 10 งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาการลดการใชพลังงานปใ้มน้ําเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแ โดยการติดตั้ง
อุปกรณแควบคุมความเร็วรอบมอเตอรแ  (Variable Speed Drive : VSD) กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีนครินทรแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน และในบทความนี้จะทําการศึกษาความเป็นไปไดในการประหยัดพลังงานไฟฟูาและความคุมคาในการลงทุน ในการลดการใชพลังงานใน
ระบบปใ้มน้ําเย็นที่มีระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Primary-only constant flow เป็นระบบควบคุมอัตราไหลตามโหลดการใชงาน(VSD) ในการศึกษานี้จะใช
ขอมูลภาระโหลดทําความเย็นของระบบปรับอากาศโรงพยาบาลศรีนครินทรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ที่มีเครื่องทําน้ําเย็นในระบบรวม 890 
TR เป็นแบบจําลองการใชงานเพื่อคํานวณหาอัตราการไหลที่ตองการและการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นแบบควบคุมความเร็วรอบ(VSD) เปรียบเทียบกับคา
อัตราการไหลน้ําเย็นและคาการใชพลังงานไฟฟูาในระบบอัตราการไหลคงที่ที่ไดจากขอมูลการตรวจวัด และคํานวณหาคาความคุมจากการลงทุนโดยวิธีทาง
เศรษฐศาสตรแ ซ่ึงผลการทดลองที่ไดพบวาสามารถลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นไดสูงถึง 61.08 เปอรแเซ็นตแ 
 
ค าส าคัญ: ปใ๊มน้ําเย็น, อุปกรณแควบคุมความเร็วรอบมอเตอรแ, การอนุรักษแพลังงาน 
 
Abstracts 
 Chilled Water distribution System in central air-conditioning system in the hospital is an important part of diffusion of 
cooling to air-conditioned place and also consumes electric energy not less than 10%.This research was aimed to explore the 
reduction of energy consumption in chilled water pump in central air-conditioning system by installing Variable Speed Drive 
(VSD), Case Study of Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province. This article will study 
about possibility of energy saving, and worthiness of investment to reduce energy consumption in chilled water system by 
changing from primary-only constant flow system to variable flow system. This study will collect data from cooling load of air-
conditioning system in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province, which has 890 TR 
chiller as a model to calculate flow rate and energy consumption rate of VSD chilled water pump and compare to flow rate of 
chilled water, energy consumption in the system, unchanged flow rate, and calculate worthiness of investment rate with 
economical method. The findings indicated that this measure can reduce 61.08% of energy consumption. 
 
Keywords: Chilled Water Pump, Variable Speed Drive (VSD), Energy Saving  
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บทน า 
 โรงพยาบาลศรีนครินทรแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชระบบปรับอากาศรวมศูนยแ แบบ Primary only Constant flow โดยมี
เครื่องทําน้ําเย็น CH-1, CH-2 ขนาด 490 ตันตอชั่วโมง และ CH-3 ขนาด 400 ตันตอชั่วโมง ในเวลากลางคืนเครื่องทําน้ําเย็นจะถูกใชงานที่ภาระการทํา
ความเย็นนอย เครื่องจะทํางานในสภาวะไมเต็มพิกัด (Part load) ทางโรงพยาบาลฯจึงไดมีการบริหารจัดการเดินเครื่องทําน้ําเย็นชวงเวลากลางวัน 890 
ตันตอชั่วโมง และชวงเวลากลางคืน 400 ตันตอชั่วโมง และปใ้มสงจายน้ําเย็นขนาด 110 กิโลวัตตแ จํานวน 3 ตัว เดินเครื่องใชงานตลอด 24 ชั่วโมง  
 

 
 

ภาพที่1 ระบบ Constant Flow - Primary System 
 

จากภาพที่1 แสดงระบบน้ําเย็น (Chiller water) ของระบบนี้เป็นระบบ Constant flow จะมี Three way valve bypass ที่เครื่องเปุาลมเย็น
จะทําใหเกิดการหมุนเวียนน้ําในระบบตลอดเวลา ในการลดการใชปริมาณน้ําเย็นจะทําใหปริมาณน้ําทุกสวนในระบบสงจายน้ําเย็นลดลง ซ่ึงเป็นปใญหาที่
สําคัญในการลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นของระบบ Constant Flow ในการศึกษานี้จึงไดเสนอวิธีการและมาตรการในการปรับปรุงระบบสงจาย
น้ําเย็นแบบ Constant Flow โดยการเปลี่ยน Three way valve ที่ AHU เป็นระบบ Two way valve เพื่อลดการหมุนเวียนน้ําเย็นในระบบและติดตั้ง
เครื่องควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ที่ปใ้มน้ําเย็นเพื่อใหสามารถจายน้ําเย็นไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 วัตถุประสงคแในการศึกษานี้เพื่อออกแบบจําลองการใชระบบควบคุมความเร็วรอบปใ้มน้ําเย็นเพื่อลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็น โดยใชคา
พิกัดทําความเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นตัวอางอิงในการออกแบบการคํานวณปริมาณน้ําเย็นที่ตองการ 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ในระบบปรับอากาศในโรงพยาบาล (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ, 2546) เป็นระบบที่ใชพลังงานไฟฟูาสัดสวนมากที่สุดถึง 58 %  รองลงมาคือ
ระบบไฟฟูาแสงสวาง 23 % และอื่นๆอีก 19 % ซ่ึงระบบปรับอากาศที่ใชในโรงพยาบาลขนาดใหญจะเป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแ ซ่ึงประกอบไป
ดวยระบบระบายความรอนดวยน้ํา (Cooling Tower) เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) และ ระบบสงจายน้ําเย็น (Chiller water pump system) ที่สงน้ําเย็น
ไปยังเครื่องสงลมเย็น (AHU&FCU) ในระบบสงจายน้ําเย็นแบบ (Primary only chilled water system) จะแบงออกเป็น 2 ลักษณะคือแบบ Constant 
flow และ Variable flow ซ่ึงในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแนั้นสามารถดําเนินการลดการใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพไดหลายแบบ เชน การลด
การเดินปใ้มระบบระบายความรอนใหเหมาะสมกับภาระทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นการติดตั้งระบบความคุมความเร็วรอบในระบบปใ้มน้ําระบายความ
รอนและ (ชลธิศ, 2547) การทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นจะมีสมรรถนะสูงสุดเมื่อทํางานที่ภาระการทําความเย็นในชวง 90-100% ของภาระเต็มพิกัด ใน
การเพิ่มสมรรถนะและ (ฉัตรชัย, 2549) การลดการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสามารถทําไดโดยการจัดการการเดินเครื่องทําน้ําเย็นใหเหมาะสมตาม
คาภาระโหลดการทําความเย็นอยางเหมาะสม (ศิษฐภัณฑ๑, 2545)กลาววาการออกแบบระบบวงจรดานน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศแบบทําความเย็น
จากสวนกลางวิศวกรสวนใหญนิยมออกแบบใหอุณหภูมิน้ําเย็นจาย (CWST) มีคาเทากับ 45 องศาฟาเรนไฮตแ และอุณหภูมิผลตาง (TD) มีคาเทากับ 10 
องศาฟาเรนไฮตแ แตหากเปลี่ยนแปลงคาออกแบบนี้ใหสูงขึ้นหรือลดต่ําลงก็จะสงผลกระทบตอคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ (LCC) งานวิจัยนี้
เป็นการศึกษาเพื่อหาคาที่เหมาะสมของตัวแปรทั้งสองที่สงผลทําใหคา LCC มีคาต่ําที่สุด แบบจําลองระบบวงจรดานน้ําเย็นที่ใชศึกษานี้เป็นชนิดทอตักตวง 
ประกอบดวย เครื่องทําน้ําเย็นแบบหอยโขงชนิดระบายความรอนดวยน้ํา ขนาด 450 ตัน จํานวน 4 เครื่อง เครื่องสูบน้ําเย็นแบบหอยโขง จํานวน 4 เครื่อง 
เครื่องสงลมเย็นขนาด 60 ตัน และ ขนาด 80 ตัน  จํานวน 20 และ 6 เครื่อง ตามลําดับ ผลจากการศึกษาพบวาคาที่เหมาะสมของ CWST  และ TD  ที่ทํา
ให LCC  มีคาต่ําที่สุดสําหรับแบบจําลองดังกลาว คือ 46 องศาฟาเรนไฮตแ และ 16 องศาฟาเรนไฮตแ ตามลําดับ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

จากการสํารวจระบบสงจายน้ําเย็นของระบบปรับอากาศพบวามีปใ้มน้ําเย็นอยูทั้งหมด 3 ตัว ซ่ึงทํางานตลอด 24 ชั่วโมง โดยทําการจายน้ําเย็น
ไปยังเครื่องเปุาลมเย็นในสวนตางๆ โรงพยาบาลศรีนครินทรแ โดยที่เครื่องทําน้ําเย็นมีการเปิดปิดตามโหลดการใชงาน ชวงกลางวัน 07.00น. ถึง 19.00 น. 
เดินเครื่องทําน้ําเย็นที่ 890 ตันความเย็น และ ชวงกลางคืน 19.00น. ถึง 07.00 น. เดินเครื่องทําน้ําเย็นที่ 400 ตันความเย็น และในการศึกษาดานระบบ
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ทําความความเย็นพบวาในคาอัตราไหลน้ําเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นตองการมีคา เทากับ 2.4 แกลลอนตอนาที และคาควบคุมผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นเขาและ
ออกเครื่องทําน้ําเย็นตามมาตรฐานการออกแบบอยูที่ 10 องศาฟาเรนไฮตแ ซ่ึงจะใชคาดังกลาวในการออกแบบการควบคุมอัตราการไหลและคํานวณคา
กําลังไฟฟูาของปใ้มน้ําเย็น ในการทดลองน้ําจะทําการตรวจวัดคาการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นทั้ง 3 ตัวเพื่อเป็นขอมูลการใชพลังงานอางอิงเปรียบเทียบกับ
การใชพลังงานวิธีการใหมที่ไดจากการคํานวณเพื่อหาผลการประหยัดพลังงาน 
 

 
 

ภาพที่2 ตาํแหนงติดต้ังเครื่องมือวัด 
 
1) รายละเอยีดการตรวจวัดจากภาพที่2 
- วัดพลังงานไฟฟูาของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น โดยเครื่องวัดกําลังไฟฟูา (Power & Quality Analyser) 
- ทําการบันทึกคา ทุกๆ 6 นาที เป็นเวลา 24 ที่สภาวะการทํางานปกติของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น 3 ตัว 

 
ผลการวิจัย 
 สําหรับการออกแบบคาอัตราไหลน้ําเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นตามคาภาระโหลดทําความเย็นจะชวยใหประสิทธิภาพการทําความเย็นสูง ถาหากคา
อัตราการไหลน้ําเย็นสูงกวาโหลดภาระทําความเย็นที่ตองการจะทําใหเกิดภาระผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นเขาและออกเครื่องทําน้ําเย็นต่ํา อาจสงผลใหเกิดการ
เป็นน้ําแข็งไดและทําใหประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นต่ําและคาที่ไดจากการตรวจวัดจะนํามาเทียบกับคาทฤษฎีโดยแสดงการคํานวณคาความตองการน้ํา
เย็นของเครื่องทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแฯ จากคาความตองการน้ําเย็นมาตรฐานของเครื่องทําความเย็น เทากับ 2.4 แกลลอนตอนาทีตอ
ตันความเย็น ที่ผลตางอุณหภูมิน้ําเขา-ออกเครื่องทําน้ําเย็น เทากับ 10 ๐F โดยแสดงการคํานวณหาคาอัตราการไหลน้ําเย็นที่ตองการไดดังนี ้
ที่ขนาดทําความเย็นพิกัดรวมเทากับ 890 ตันความเย็น ในชวงเวลากลางวัน 
คาอัตราไหลน้ําเย็นที่ตองการ = 2,136 แกลลอนตอนาที 
ที่ขนาดทําความเย็นพิกัดรวมเทากับ 400 ตันความเย็น ในชวงเวลากลางคืน 
คาอัตราไหลน้ําเย็นที่ตองการ = 960 แกลลอนตอนาที 
 

 
ภาพที่3 แบบจาํลองการทาํงานชวงเวลากลางวัน 

 
ผลจากการคํานวณคาอัตราการไหลน้ําเย็นที่ตองการจะนํามาออกแบบจําลองระบบควบคุมความเร็วโดยการลดการสูญเสียพลังงานน้ําเย็นจาก 

Three way valve Bypass นั่น จะตองเปลี่ยนมาใชระบบ Two way valve control ในภาพที่3 ผลจากการศึกษาพบวาในระบบทําน้ําเย็นจากภาระ
โหลดทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นนั้นชวงเวลากลางวันจะใชการเดินปใ้มน้ําเย็นเพียงแค 2 ตัว ในชวงเวลากลางวัน 07.00น. -19.00น.  
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ภาพที4่ แบบจาํลองการทาํงานชวงเวลากลางคืน 

 
และจากภาพที่ 4 ในระบบทําน้ําเย็นจากภาระโหลดทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นนั้นชวงเวลากลางวันจะใชการเดินปใ้มน้ําเย็นเพียงแค 1 ตัว 

ในชวงเวลากลางคืน 19.00น. -07.00น. 
 
ตารางที่1 การใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นตามแบบจําลอง 

ป๓้มน้ าเย็น 
(ตัว) 

ชํวงเวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

อัตราการไหล 
ที่ต๎องการ 

ความเร็วรอบของ 
ป๓้มน้ าเย็น 

ก าลังไฟฟูาที่ใช ๎
พลังงานไฟฟูาที่ใช ๎
(กิโลวัตต๑ชั่วโมง) 

2 07.00 - 19.00 12 2,136 89.00% 70.50% 1,861.12  

1 19.00 - 07.00 12 960 80.00% 51.20%  675.84  
 

ผลจากที่ไดจากแบบจําลองดังกลาวจะใชพลังงานไฟฟูาในระบบปใ้มน้ําเย็นดังตารางที่1 มีคาการใชพลังงานตอวันที่  2,536.96  กิโลวัตตแชั่วโมง 
เมื่อเทียบกับคาการตรวจวัดของระบบเดิมที่ใชพลังงานไฟฟูาตอวันที่  6,518.40  กิโลวัตตแชั่วโมง สามารถลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นไดสูงถึง 
61.08 เปอรแเซ็นตแ โดยในแบบจําลองนี้จะตองมีการติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบ (VSD) และการเปลี่ยนอุปกรณแวาลแวควบคุมที่เครื่องสงลมเย็นให
เหมาะสม 
  
สรุปผลและอภิปรายผล  
 จากการทดลองเพื่อตรวจวัดคาการใชพลังงานไฟฟูาของระบบปใ้มน้ําเย็นและการศึกษาระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Constant flow เพื่อออกแบบ
จําลองการควบคุมอัตราการไหลน้ําเย็นใหเกิดประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงสุด ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาและออกแบบจําลองนั้นสามารถลดการใชพลังงาน
ในระบบปใ้มน้ําเย็นไดสูงถึง 61.08 เปอรแเซ็นตแ ในการทํางานของโรงพยาบาลจะใชงานระบบปรับอากาศตลอดทั้งปี ซ่ึงคิดเป็นพลังงานที่ลดไดสูง ถึง 
1,453,226.27 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี  
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The optimum study for hydroelectric Ubol Ratana hydro power plant 
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บทคัดยํอ 
 บทความนี้เป็นการศึกษาการวางแผนการระบายน้ําเพื่อผลิตไฟฟูาอยางเหมาะสมโดยทําการศึกษาที่โรงไฟฟูาพลังน้ําเขื่อนอุบลรัตนแ ขนาดกําลัง
การผลิต 25.2 MW ซ่ึงใชขอมูลยอนหลังจากปีน้ํามากมาวิเคราะหแ โดยใชทฤษฎี Mass Balance และสรางขอบเขตที่จําเป็น เพื่อวางแผนการระบายน้ํา
ใหมโดยใหผานเครื่องกังหันทั้งหมด จากการวิเคราะหแพบวาสามารถระบายน้ําผานกังหันน้ําไดเพิ่มขึ้นกวาเดิม 1 ,200 ลาน ลบ.ม. คิดเป็นพลังงานไฟฟูา 
43.05 GWh. หรือเป็นเงิน 146.03 ลานบาท  

ค าส าคัญ : ประตูระบายน้ําลน, ระบายน้ํา, เครื่องกังหัน, โรงไฟฟูาพลังน้ําเขื่อนอุบลรัตนแ 
 
Abstract 
 This article studied about water resource management for generate electricity as a case study at Ubol Ratana Hydro 
Power Plant with a capacity of 25.2 MW. This study use historical data from high inflow year for analysis by using mass balance 
theory and boundary reservoir for develop a new plan to release all water through turbines. According to the analysis, it is 
possible to release water for generator more than 1,200 million cubic meters through the turbine, representing 43.05 GWh or 
146.03 million baht. 
 
Keywords: Spillway, Release, Turbine, Ubol Ratana Hydro Power Plant 
 
บทน า 
 ปใจจุบันประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานไฟฟูาในปริมาณมากขึ้น และมีแนวโนมใชมากขึ้นเรื่อยๆตามการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรม 
ดานธุรกิจ และดานครัวเรือน โดยพลังงานไฟฟูาจําเป็นตองใชเชื้อเพลิงตางๆในกระบวนการผลิต เชน ก฿าซธรรมชาติ และถานหินเป็นตน แต เชื้อเพลิง
เหลานี้มีตนทุนสูงและมีการปลดปลอยก฿าซคารแบอนไดออกไซดแจากการผลิตไฟฟูา ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากพลังงาน สะอาด 
(Green energy) เชน พลังงานแสงอาทิตยแ, พลังงานลม, พลังงานน้ํา และพลังงานชีวมวล เป็นตน ซ่ึงประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable energy) อยูมาก แตไมนํามาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงสุดตอการพัฒนาของประเทศไทยไดแกพลังงานน้ํา 
เนื่องจากมีทรัพยากรอยูอยางมากและมีคาการผลิตตอหนวยต่ําสุดเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น ทั้งนี้แหลงเก็บน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยแในดานตางๆ ไดแก การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การทําอุตสาหกรรมตางๆ การประมง และการผลิตไฟฟูา เป็นตน แมวาประเทศไท ย
ยังคงประสบปใญหาทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง และน้ําทวมในฤดูฝนที่ยังคงเป็นปใญหาซํ้าซากในหลายพื้นที่ เขื่อนจึงเป็นเครื่องมือที่
ชวยกักเก็บน้ําไวใชในชวงขาดแคลนน้ําและปูองกันน้ําทวม เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นตองใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนแอยางคุมคามากที่สุด และทําให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟูาควบคูไปดวยภายใตนโยบายของ กฟผ. คือนโยบายดานการผลิตไฟฟูาภารกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟูาใหได
ปริมาณ และคุณภาพตามขอตกลง (PPA) พรอมทั้งบริหารโรงไฟฟูาใหเกิดประโยชนแและผลตอบแทนสูงสุดตลอดอายุการใชงาน และนโยบายดาน
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  เขื่อนอุบลรัตนแเป็นอางเก็บน้ําที่ตั้งอยูลําน้ําพอง ซ่ึงอยูในลุมน้ําชี  ความจุเก็บกักของปริมาณน้ําปกติ 2,431 ลาน            
ลบ.ม. ความจุเก็บกักของปริมาณน้ําที่ไมสามารถนํามาใชได 581 ลาน ลบ.ม. ดังนั้นจึงเหลือความจุเก็บกักของปริมาณน้ําที่สามารถใชงานได 1,850 ลาน 
ลบ.ม.  แตปริมาณน้ําในลุมน้ําชีทั้งหมดมีประมาณ 8,752 ลาน ลบ.ม. ซ่ึงมากกวาความจุของเขื่อนจะรองรับได ซ่ึงจากการตรวจสอบขอมูลยอนหลัง การ
ระบายน้ําในปีน้ํามาก ของเขื่อนอุบลรัตนแมีการระบายผานประตูน้ําลน (Spillway) ซ่ึงไมกอใหเกิดพลังงานไฟฟูา ดังนั้น จึงไดศึกษาการวางแผนการระบาย
น้ําเพื่อผลิตไฟฟูาอยางเหมาะสม เพื่อวางแผนการระบายน้ําใหมโดยใหผานเครื่องกังหันทั้งหมด 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการวางแผนการระบายน้ําเพื่อผลิตไฟฟูาอยางเหมาะสม ของโรงไฟฟูาเขื่อนอุบลรัตนแ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
 Email: m2910@msn.com โทร. 043 202 845 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร, ผูอํานวยการสถานจัดการและอนุรักษแพลังงาน กระทรวงพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
 Email: chaben@kku.ac.th โทร. 043 202 845 
3 อาจารยแ ดร, สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตแ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรแมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ จังหวัดปทุมธานี 12120 
 Email: pnattado@engr.tu.ac.th โทร. 02 564 3001 

mailto:m2910@msn.com


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 486 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 มิ่งสรรพแ ขาวสะอาด และคณะ (2001) ศึกษาการจัดการน้ําเพื่อผลิตไฟฟูา โดยมีการวางแผนการผลิตไฟฟูาตามลําดับดังนี้ (1)ประเมินสภาพน้ํา
ใชงานในเขื่อน (2)ประเมินการผลิตไฟฟูาของแตละโรงไฟฟูา (3)ตรวจสอบประมาณการดวยการจําลอง(Simulation) ซ่ึงจะใชขอมูลความตองการไฟฟูา
พลังน้ําที่ผานมาทําการจําลอง (4) ปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟูาพลังน้ํา ปรับสัดสวนตามปริมาณน้ําใชงานของเขื่อน ปรับแผนการระบายน้ําของโรงไฟฟูา
พลังน้ําตามการผลิตไฟฟูาของระบบ 

กรมชลประทาน วิเคราะหแสมดุลของน้ํา (Water Balance) ในอางเก็บน้ําตางๆ เพื่อการจัดการบริหารอางเก็บน้ําอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงความสมดุลของน้ําในอางเก็บน้ํา [กรมชลประทาน] 

  
ปริมาณน้ําในอางเมื่อสิ้นเดือน = ปริมาณน้ําในอางเมืองตนเดือน  

     + ปริมาณน้ําที่ไหลลงอางในเดือนนั้น  
     - ปริมาณความตองการน้ําจากอางเพื่อวัตถุประสงคแตางๆ 
     - ปริมาณการระเหยจากผิวน้ําในอางเดือนนั้น 
       - ปริมาณการร่ัวซึมจากอางในเดือนนั้น 
หากระดับน้ําของเมื่อวานและวันนี้เทาเดิม ปริมาณน้ําไหลเขาจะเทากับปริมาณน้ําไหลออก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุํมตัวอยําง 
ขอมูลยอนหลัง ซึ่งเป็นปีน้ํามาก ของเขื่อนอุบลรัตนแ 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
วิเคราะหแโดยใช ทฤษฎี Mass Balance เพื่อหาปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา 

Sinflow  = (S2 - S1) + R + SP +EVP + L + 0.5     (1) 
 เมื่อ  S2  คือปริมาณกักเก็บน้ําวันนี้ 
  S1 คือปริมาณกักเก็บน้ําวันกอนหนา 
  R คือปริมาณระบายน้ําผานกังหันน้ํา 
  SP คือปริมาณระบายน้ําผานประตูน้ําลน 
  EVP คือปริมาณการระเหยจากผิวน้ําในอาง 
  L คือปริมาณความตองการน้ําจากอางเพื่อวัตถุประสงคแตางๆ 

 
กําหนดขอบเขตของอางเก็บน้ํา 
ปริมาณน้ําสูงสุดที่กักเก็บ 4,640.60 ลาน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําปกติที่กักเก็บ 2,431 ลาน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําต่ําสุดที่กักเก็บ 581.67 ลาน ลบ.ม. 
ความตองการทายน้ําดานอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศนแ 0.5 ลาน ลบ.ม./วัน 
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ผลการวิจัย 
 เมื่อกําหนดขอบเขตของอางเก็บน้ํา จึงไดผลดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงแผนการระบายน้ําระหวางแผนเดิม และแผนใหม 

จากภาพที่ 2 เห็นไดชัดวาชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนมีการระบายน้ําที่สูงมากในแผนเดิม (เสนสีฟูา) เนื่องจากมีการเปิดประตูระบายน้ําลน 
และเมื่อกําหนดขอบเขตของอางเก็บน้ําใหม มีการระบายน้ําชวงฤดูแลงมากขึ้น และเริ่มระบายมากกวาเดิมที่เดือนกรกฎาคม ทําใหชวงฤดูฝนส ามารถ
ระบายน้ําผานกังหันน้ําโดยไมตองเปิดประตูระบายน้ําลนในแผนใหม (เสนสีเขียว) และการระบายน้ําแผนใหมมีมากพอเมื่อเทียบกับความตองการดาน
อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศนแ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงปริมาณกักเก็บของอางเก็บน้ําระหวางแผนเดิม และแผนใหม 

จากภาพที่ 3 แผนการะบายน้ําแบบใหม ไมมีการเปิดประตูระบายน้ําลนทําใหชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน มีปริมาณกักเก็บน้ํามากขึ้น แต
ยังอยูในเกณฑแที่อางเก็บน้ํารับได และแผนใหมยังปรับปริมาณกักเก็บขั้นต่ําใหมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากกักเก็บใหมีน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภค และรักษา
ระบบนิเวศนแตลอดทั้งปี เดิมปริมาณกักเก็บต่ําสุด 581.67 ลาน ลบ.ม. คิดเป็น 23% ของความจุอาง แตปริมาณกักเก็บต่ําสุดแผนใหม 764.17 ลาน ลบ.ม. 
คิดเป็น 31.43%  

ทั้งนีจ้ากกราฟที่แสดงพบวา แผนเดิมนั้นการระบายน้ําตองทําควบคูกับการเปิดประตูระบายน้ําลน แตเมื่อทําแผนการระบายน้ําแบบใหมพบวา 
ไมตองทําการระบายน้ําลน เนื่องจากปรับการระบายน้ําในชวงฤดูแลงในปริมาณน้ําที่มากขึ้น และเริ่มระบายน้ํามากขึ้นเมื่อเขาสูฤดูฝน ซ่ึงเขื่อนอุบลรัตนแ
สามารถระบายน้ําผานกังหันน้ําไดสูงสุด 16 ลาน ลบ.ม./วัน ทําใหสามารถระบายน้ําผานกังหันน้ําไดเพิ่มขึ้นกวาเดิม 1,200 ลาน ลบ.ม. คิดเป็นพลังงาน
ไฟฟูา 43.05 GWh. หรือเป็นเงิน 146.03 ลานบาท 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานป๓้มน้ าเย็นโดยการปรับอัตรา 
การไหลน้ าเย็นตามโหลดของการใช๎งานที่เคร่ืองเปุาลมเย็น 

The Optimization of Energy Consumption of Chilled Water Pump by Adjusting the Flow Rate of Chilled 
Water according to the Cooling Load of use at the Air Handling Unit (AHU)  

 
ณัฐดนย๑  พรรณุเจริญวงษ๑1, วิทวัส  ผาค า2 และ ฉัตรชัย  เบญจปิยะพร3 

Nattadon Punnucharoenwong, Wittawat Phakam and Chatchai benjapiyaporn 
 

บทคัดยํอ  
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานปใ้มน้ําเย็นโดยการปรับอัตราการไหลน้ําเย็นตามโหลดของการใชงานที่เครื่องเปุาลม
เย็น กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีนครินทรแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อหาแนวทางและวิธกีารลดการใชพลังงานในระบบ
ปใ้มน้ําเย็นที่เป็นระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Constant flow โดยใชคาผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นที่ทางเขาและทางออกของเครื่องเปุาลมเย็น ซ่ึงมีคามาตรฐาน
การออกแบบที่ 10 องศาฟาเรนไฮตแ เป็นตัวอางอิงในการออกแบบการทดลอง และคาการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นเป็นตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานไฟฟูา 
โดยทําการตรวจวัดคาอัตราการไหลและอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและทางออกเครื่องเปุาลมเย็น และทําการตรวจวัดการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็น ซ่ึงทําการ
ตรวจวัดขณะเดินปใ้มน้ําเย็นขนาด 110 กิโลวัตตแ จํานวน 3 ตัว และ 2 ตัว ตามลําดับ ซ่ึงผลที่ไดจากการทดลองพบวาคาอัตราการไหลมี คาลดลงและคา
ผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและทางออกเครื่องเปุาลมเย็นมีคาเพิ่มขึ้นซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี โดยที่คาภาระทําความเย็นที่เครื่องเปุาลมเย็นมีคาคงที่และ
ผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและทางออกเครื่องเปุาลมเย็นอยูในคาควบคุม ผลที่ไดจากการทดลองนั้นสามารถชวยลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นลง
ได 15.30 เปอรแเซ็นตแ คิดเป็นพลังงานไฟฟูาที่ลดได 363,978 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี ดังนั้นแนวทางและวิธีการดังกลาวสามารถใชเป็นตนแบบและแนวทางใน
การลดการใชพลังงานในโรงพยาบาลอื่น ๆ ตอไปไดและไมมีคาใชจายในการลงทุน 
 
ค าส าคัญ    : ปใ๊มน้ําเย็น, เครื่องเปุาลมเย็น, การอนุรักษแพลังงาน 
 
Abstracts 
        The study aimed at optimization of energy consumption of chilled water pump by adjusting flow rate of chilled water 
according to the load of Air Handling Unit, case study of Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, to find 
out the method to reduce energy consumption in constant flow chilled water pump system by using temperature difference 
rates of chilled water from the inlet and the outlet of AHU, which has its standard rate at 10 ๐F as reference in experimental 
design, and using energy consumption rate as an indicator of energy saving. The data was collected by measuring flow rate and 
temperature difference of  water from the inlet and the outlet of AHU, and measuring energy consumption of chilled water 
pumps, 3 running 110 kW chilled water pump and 2 running 110 kW chilled water pump, respectively. The results from the 
experiment show that flow rate was decreased and temperature difference rate of chilled water from the inlet and the outlet of 
AHU was increased, which accords with the theory, and the cooling load from AHU was unchanged and temperature difference of 
water from the inlet and the outlet of AHU met the control rate. The results can reduce energy consumption in chilled water for 
15.30% or 363,978 kW-hr / year. Accordingly, this method can be used as procedure to reduce energy consumption in others 
hospital without expense. 
 
Keywords: Chilled Water Pump, Air Handling Unit (AHU), Energy Saving 
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บทน า 
 โรงพยาบาลศรีนครินทรแ คณะแพทยศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชระบบปรับอากาศรวมศูนยแ แบบ Primary only Constant flow โดยมี

เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller), CH-1,CH-2 ขนาด 490 ตันตอชั่วโมง และ CH-3 ขนาด 400 ตันตอชั่วโมง ในเวลากลางคืนเครื่องทําน้ําเย็นจะถูกใชงานที่ภาระ
การทําความเย็นนอย เครื่องจะทํางานในสภาวะไมเต็มพิกัด (Part load) ทางโรงพยาบาลฯ จึงไดมีการบริหารจัดการเดินเครื่องทําน้ําเย็นชวงเวลากลางวัน 
890 ตันตอชั่วโมง และชวงเวลากลางคืน 400 ตันตอชั่วโมง และปใ้มสงจายน้ําเย็นขนาด 110 กิโลวัตตแ จํานวน 3 ตัว เดินเครื่องใชงานต ลอด 24 ชั่วโมง 
จากการศึกษาพบวาในระบบสงจายน้ําเย็นนั้นมีการเดินปใ้มน้ําเย็นทั้ง 3 ตัวตลอดเวลา จึงไดหาวิธีการในการลดการเดินปใ้มน้ําเย็นและลดก ารใชพลังงาน
ไฟฟูา โดยจะใชคาผลตางของอุณหภูมิทางเขา-ทางออก ที่เครื่องสงลมเย็นมาเป็นตัวแปรในการเดินปใ้มน้ําเย็นใหเหมาะสมกับความตองการ 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

วัตถุประสงคแในการศึกษานี้เพื่อหาแนวทางและวิธกีารลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นที่เป็นระบบสงจายน้ําเย็นแบบ Constant flow โดย
ใชคาผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นที่ทางเขาและทางออกของเครื่องเปุาลมเย็น ซ่ึงมีคามาตรฐานการออกแบบที่ 10 องศาฟาเรนไฮตแ เป็นตัวอางอิงในการ
ออกแบบการทดลอง และคาการใชพลังงานของปใ้มน้ําเย็นเป็นตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ในการอนุรักษแพลังงานนั้น (นิกร, 2559) หนึ่งในประเด็นที่นาสนใจ คือ การใชพลังงานลดลงในขณะที่ไดงานเทาเดิมหรือใชพลั งงานเทาเดิมใน
ขณะที่ไดงานเพิ่มขึ้น และในระบบปรับอากาศในโรงพยาบาล (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน, 2546) เป็นระบบที่ใชพลังงานไฟฟูาใน
สัดสวนมากที่สุดถึง 58 %  รองลงมาคือ ระบบไฟฟูาแสงสวาง 23 % และอื่นๆอีก 19 % ซ่ึงระบบปรับอากาศที่ใชในโรงพยาบาลขนาดใหญจะเป็นระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนยแ ซ่ึงประกอบไปดวยระบบระบายความรอนดวยน้ํา (Cooling Tower) เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) และ ระบบสงจายน้ําเย็น 
(Chiller water pump system) ที่สงน้ําเย็นไปยังเครื่องสงลมเย็น (AHU&FCU) ในระบบสงจายน้ําเย็นแบบ (Primary only chilled water system) 
จะแบงออกเป็น 2 ลักษณะคือแบบ Constant flow และ Variable flow ซ่ึงในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยแนั้นสามารถดําเนินการลดการใชพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพไดหลายแบบ เชน การลดการเดินปใ้มระบบระบายความรอนใหเหมาะสมกับภาระทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นการติดตั้งระบบ
ความคุมความเร็วรอบในระบบปใ้มน้ําระบายความรอนและ (ชลธิศ, 2547) การทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นจะมีสมรรถนะสูงสุดเมื่อทํางานที่ภาระการทํา
ความเย็นในชวง 90-100% ของภาระเต็มพิกัด ในการเพิ่มสมรรถนะและ (ฉัตรชัย, 2549) การลดการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสามารถทําไดโดย
การจัดการการเดินเครื่องทําน้ําเย็นใหเหมาะสมตามคาภาระโหลดการทําความเย็นอยางเหมาะสมและ (R. Saidur, 2554) การติดตั้งหรือเลือกใชอุปกรณแ
ควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอรแ (Variable speed drive) ในระบบสงจายน้ําเย็นที่เป็น Primary only chilled water system จะแบงออกเป็น 2 
ลักษณะคือแบบ Primary only -  Constant flow ระบบนี้จะปใ้มน้ําเย็นเขาเครื่องทําน้ําเย็นแลวจายใหแกอุปกรณแปลายทาง (AHU&FCU)  โดยน้ําเย็นที่
ปลายทางออกของอุปกรณแปลายทางนั้นจะใช Three way control valve   เป็นตัวควบคุมอัตราการไหล กลาวคือขณะที่ภาระโหลดทําความเย็นบางสวน 
น้ําเย็นจะเขาสูอุปกรณแปลายทางนอยและจะแยกไหลไปตามทอ bypass เพื่อทําใหอัตราไหลของระบบคงที่ แตอุณหภูมิ ที่กลับเขาเครื่องทําน้ําเย็นนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาระโหลดทําความเย็น และแบบ Primary only - Variable flow ระบบนี้ลักษณะคลายกับ Primary only - Constant flow ที่
แตกตางคือเป็นระบบที่สามารถปรับอัตราไหลไดตามภาระทําความเย็น โดยการปรับความเร็วรอบของปใ้ม โดยน้ําเย็นที่ทางออกของอุปกรณแปลายทางนั้น
จะใช  Two way control valve  ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิที่กลับเขาเครื่องทําน้ําเย็นนั้นมีคาคงที่ แตอัตราไหลจะไมคงที่ 
จากคาทางทฤษฎีการคํานวณอัตราการทําความเย็นไดจากสมการ 

QL  =  Vw x ΔT (Ton/hr)      (1) 
           24   
เมื่อ 
QL คือ  อัตราการทําความเย็น, (Ton/hr) 
Vw  คือ  อัตราการไหลเชิงปริมาณของน้ําที่ไหลผาน Evaporator, (gpm) 
Tw, in  คือ  อุณหภูมิน้ําเย็นที่เขาเครื่องทําน้ําเย็น, (oF) 
Tw, out  คือ  อุณหภูมิน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องทําน้ําเย็น, (oF) 
จากสมการที่ (1) ที่สภาวะมาตรฐาน(Standard Condition) คา ΔT ที่ใชในการออกแบบจะมีคาเทากับ 10 องศาฟาเรนไฮตแ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
จากการสํารวจระบบสงจายน้ําเย็นของระบบปรับอากาศพบวามีการจายน้ําเย็นไปตามอาคารตางๆ และเครื่องเปุาลมเย็นที่ จุดที่มีระยะทางที่

ไกลที่สุดของระบบเป็นจุดที่จะทําการตรวจวัดอัตราไหลน้ําเย็นปลายทางและอุณหภูมิทางเขาและทางออก เพื่อหาวิธีการลดอัตราการไหลของน้ําเย็นอยาง
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาผลตางอุณหภูมิมาตรฐานการออกแบบที่ 10 องศาฟาเรนไฮตแ โดยมีวิธีการทดลองเดินเครื่องปใ๊มน้ําเย็น  3 ตัว และ 2 ตัว 
ตามลําดับ โดยในการทดลองนี้มีขอบเขตในการทดลองเดินปใ้ม 2 ตัวเฉพาะชวงเวลา 19.00 น. – 07.00น. ชวงที่มีภาระทําความเย็นต่ําเพื่อไมใหการ
ทดลองมีผลกระทบตอการใชงานระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลฯ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
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1) รายละเอยีดการตรวจวัดจากภาพที่1 
1.1 วัดพลังงานไฟฟูาของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น โดยเครื่องวัดกําลังไฟฟูา (Power & Quality Analyser) 
1.2 วัดอัตราการไหลของน้ําเย็นที่เครื่องเปุาลมเย็นโดยเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic Flow Meter 
1.3 ตรวจวัดอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและทางออก เครื่องเปุาลมเย็น โดยเครื่อง Data logger Temperature. 
2) ทําการตรวจวัดตามจุดตางๆ ในขอที่ 1) ทําการบันทึกคา ทุกๆ 6 นาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่สภาวะการทํางานปกติของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น 3 

ตัว จะเรียกการทดลองนี้วาวิธีการทดลองแบบเดิม 
3) ทําการตรวจวัดตามจุดตางๆ ในขอที่ 1) ทําการบันทึกคา ทุกๆ 6 นาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่สภาวะการทํางานของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น 3 ตัว 

ชวงเวลา 07.00น. – 19.00 น. และ ที่สภาวะการทํางานของเครื่องปใ๊มน้ําเย็น 2 ตัว ชวงเวลา 19.00น. – 07.00 น. จะเรียกการทดลองนี้วา วิธีการทดลอง
แบบใหม 

4) การคํานวณคาปริมาณไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงสามารถคํานวณไดจากสมการ 

ΔE  =  (E1 - E2) x 100      (2) 
             E1 
เมื่อ ΔE  คือ รอยละของพลังงานไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลง 

E1  คือ พลังงานไฟฟูาจากการเดินเครื่องแบบเดิม 
E2  คือ พลังงานไฟฟูาจากการเดินเครื่องแบบใหม 

 
5) ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด จะนํามาวิเคราะหแเปรียบเทียบการใชพลังงานและอัตราการไหล เพื่อหาแนวทางการเดินเครื่องปใ๊มน้ําเย็นที่

เหมาะสมกับความตองการของเครื่องเปุาลมเย็น และประหยัดพลังงานสูงสุดในการทดลองนี้ทําการทดลองในชวงการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น 400 ตัน
ความเย็น และจะใชคาที่ไดจากการตรวจวัดจริง ในการวิเคราะหแการทดลองนี้ 
 
ผลการวิจัย 
 สําหรับการทดลองที่ใชใหคาผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นที่ทางเขาและทางออกของเครื่องเปุาลมเย็นเป็นตัวชี้วัดในการทดลองนั้น คาผลตางอุณหภูมิ
น้ําเย็นจะตองไมเกิน 10 องศาฟาเรนไฮตแ ซ่ึงจากภาพที่2 ผลจากการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นคาผลตางอุณหภูมิน้ําเย็น ในการเดินปใ้มน้ําเย็น 3 ตัว ตลอด 
24 ชั่วโมง (แบบเดิม) มีแนวโนมอยูที่ 6 องศาฟาเรนไฮตแ ในชวงเวลากลางคืน และ 8.8 องศาฟาเรนไฮตแ ในชวงเวลากลางวันตามลําดับ ซ่ึงผลจากการ
ทดลองเดินปใ้ม 2 ตัวในชวงเวลา 19.00น. – 07.00น. พบวาคาผลตางอุณหภูมิน้ําเย็น ในชวงกลางคืนอยูในคามาตรฐานการออกแบบ 10 องศาฟาเรนไฮตแ 
คือไมสงผลกระทบตอการใชงานในการแลกเปลี่ยนความรอนที่เครื่องเปุาลมเย็น 
 

 

 

 

 

และกราฟอัตราการไหลน้ําเย็นในภาพที่3 แสดงใหเห็นแนวโนมของอัตราการไหลที่เปลี่ยนไปเมื่อทําการเดินปใ้มน้ําเย็น 2 ตัว ในชวงเวลา
กลางคืน โดยที่คาอัตราการไหลน้ําเย็นในชวงเวลากลางคืนขณะเดินปใ้ม 3 ตัว มีอัตราการไหลน้ําเย็นเฉลี่ย 16.36 แกลลอนตอนาที และขณะเดินปใ้ม 2 ตัว 
มีอัตราการไหลน้ําเย็นเฉลี่ย 11.71 แกลลอนตอนาที 
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และกราฟคากําลังไฟฟูาในภาพที่4 แสดงใหเห็นแนวโนมของการใชพลังงานไฟฟูาที่เปลี่ยนไปเมื่อทําการเดินปใ้มน้ําเย็น 2 ตัว ในชวงเวลา
กลางคืน โดยคากําลังไฟฟูาเฉลี่ยขณะเดินปใ้มน้ําเย็น 3 ตัว เทากับ 271.6 กิโลวัตตแ และคากําลังไฟฟูาเฉลี่ยขณะเดินปใ้มน้ําเย็น 3 ตัว เทากับ 188.5 
กิโลวัตตแ เมื่อคิดเป็นพลังงานไฟฟูาตอวันเปรียบเทียบทั้งสองการทดลองจะไดคาพลังงานไฟฟูาจากการเดินปใ้มน้ําเย็นแบบเดิม เทากับ 6,518.40 กิโลวัตตแ
ชั่วโมงตอวัน และพลังงานไฟฟูาจากการเดินปใ้มน้ําเย็นแบบใหม เทากับ 5,521.20 กิโลวัตตแชั่วโมงตอวัน คิดเป็นพลังงานที่ลดไดรอยละ 15.30 และในการ
เดินปใ้มน้ําเย็นตามการทดลองแบบใหมสามารถลดการใชพลังงานไฟฟูาได 363,978.00 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี 
 

 

 

 

 

สรุปผลและอภิปราย  
 ในการทดลองลดการเดินปใ้มน้ําเย็นเหลือ 2 ตัวในชวงเวลากลางคืนซ่ึงเป็นชวงเวลาที่มีโหลดทําความเย็นนอยและตรวจวัดคาอัตราการไหลน้ําเย็น
และผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและทางออกเครื่องเปุาลมเย็นนั้น ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาในการทดลองเดินปใ้มน้ําเย็นตามแบบใหมนั้นคาอัตราการไหลมี
คาลดลงและคาผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและทางออกเครื่องเปุาลมเย็นมีคาเพิ่มขึ้นซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีและผลตางอุณหภูมิน้ําเย็นทางเขาและ
ทางออกเครื่องเปุาลมเย็นอยูในคามาตรฐานการออกแบบ 10 องศาฟาเรนไฮตแ ซ่ึงวิธีการนี้สามารถชวยลดการใชพลังงานในระบบปใ้มน้ําเย็นลงได 15.30 
เปอรแเซ็นตแ คิดเป็นพลังงานไฟฟูาที่ลดได 363,978 กิโลวัตตแชั่วโมงตอปี ดังนั้นแนวทางและวิธีการดังกลาวสามารถใชเป็นตนแบบและแนวทางในการลดการ
ใชพลังงานในโรงพยาบาลอื่น ๆ ตอไปไดและไมมีคาใชจายในการลงทุน และจากการนําเอาวิธีการนี้มาใชในโรงพยาบาลฯทําใหหนวยงานที่ดูแลระบบปรับ
อากาศมีความพึงพอใจอยางมากและลดการใชพลังงานในคณะแพทยศาสตรแลงได 
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การศึกษาฐานการใช๎งานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) ที่เหมาะสม 
ส าหรับความต๎องการที่แตกตํางกันในการตลาดออนไลน๑เสื้อผ๎าสตรี 

Study of Suitable Online Platform for Different Consumer‖s Demand  
in Women‖s wear Fashion Online Marketing 

 
รินรดา ยะสูงเนิน1 และอโนทัย ชลชาติภิญโญ2 

Rinrada Yasungnoen and Anothai Cholachatpinyo 

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) ที่เหมาะสมสําหรับความตองการที่แตกตาง
กันในการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีตามรูปแบบการดําเนินชีวิตตามทัศนคติและการใหคุณคาชีวิต Socio-Styles ในรูปแบบตางๆ และการจําแนกผูบริโภค
ดวยการแตงกาย Personal Value Statements 2) เพื่อสรางตนแบบการจําแนกกลุมผูบริโภคตามพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) 
แบงตามทัศนคติและการใหคุณคาชีวิตที่เหมาะสมสําหรับความตองการที่แตกตางกัน โดยประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริโภคหญิงที่มีชวงอายุ 
11-51 ปี อาศัยอยูในประเทศไทย จํานวน 400 คน ซ่ึงเป็นงานวิจัยที่ผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชการวิจัยประกอบดวย 
การสนทนากลุม (Focus Group) และแบบสอบถาม สถิติที่ใชเป็นการวิเคราะหแขอมูล โดยการแปรขอมูลเพื่อจําแนกกลุม ผลการวิจัยพบวาสามารถแบง
ผูบริโภคตามพฤติกรรมความตองการ 4 กลุม และสามารถแสดงเปูาหมายหรือผลลัพธแได 8 รูปแบบ และไดนําไปออกแบบฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย 
(Social Media Platform) ตลาดออนไลนแ โดยสามารถออกแบบรูปแบบ ที่แสดงถึงการจัดกลุมและความตองการของผูบริโภค และการใชรูปแบบนั้นๆ 
เพื่อใหบรรลุผลในการใชโซเซียลมีเดียของผูบริโภค โดยรูปแบบ ดังกลาวจะเป็นประโยชนแตอผูประกอบการที่ประยุกตแใชในธุรกิจออนไลนแตอไป 

 
ค าส าคัญ: ฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย  ตลาดออนไลนแ  เส้ือผาสตรี  นิตยสารแฟชั่นออนไลนแ 
 
Abstract  

This research aims 1) To study the appropriate social media platform for the different needs of online marketing, 
women's clothing, lifestyle and attitudes, and the value of the Socio-Styles. Different types Personalize Statement 2) To create a 
prototype of the consumer classification based on online shopping behavior, based on the attitudes and values of life 
appropriate for different needs. The study population is comprised of 400 Thai female population aged 11-51 living in Thailand. 
This research is a mixture of qualitative and quantitative research. Research tools include: Focus Group and Questionnaire. 
Statistics used to analyze data. By converting data to classify groups. Using data from answers The results of the research show 
that consumers can be divided into four demand behaviors, and can display eight goals or results and have been designed to be 
the basis of social media platforms. that represents the grouping and the needs of consumers. And the use of that model to 
achieve the effect of the use of the media sympathy of the consumer, this model will benefit operators who apply for online 
business continue. 

 
Keyword: Social Media Platform, Online marketing, women’s wear, Fashion Online Magazine 
 
บทน า 
 ปใจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีอัตราการขยายอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนรุนใหมมีแนวโนมที่เลือกมาทําธุรกิจสวนตัวมากขึ้น สวนหนึ่งเป็นผล
มาจากกระแสคานิยมของคนรุนใหมที่ตองการอิสระในการทํางาน จึงมองเห็นโอกาสทางของฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) เป็น
สือ่กลางใหผลิตภัณฑแเขาไปเป็นสวนหนึ่งของการสนทนาของผูบริโภคผานฐานการใชงานที่หลากหลาย(ณัฐพัชญแ วงษแเหรียญทอง ,2560) และเป็นการทําให
ผลิตภัณฑแสามารถสื่อสารโดยตรงกับผูบริโภคและแกไขปใญหาตางๆ หรือตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจนและทันเวลา ( อาภาภัทร บุญรอด, 2559) จึงเป็น
ชองทางแรกสําหรับผูประกอบการที่เพิ่งเร่ิมกิจการ เนื่องจากตนทุนต่ําสามารถสื่อสารเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว และผูประกอบการเดิมที่อยูในธุรกิจ
แฟชั่นมีความจําเป็นที่จะตองเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย หรือรักษาสวนแบงทางการตลาดของตนเอง เพื่อใหธุรกิจอยูรอดและสามารถแขงขันได ในภาวะ
ที่ตนทุนสูงขึ้นจากปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ตนทุนวัตถุดิบ และการยายฐานการผลิต (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชยแ, 2559) จึงใชฐานการใชงานโซเชียลมีเดียในการ
ขายสินคาแฟชั่นออนไลนแ ดวยเหตุนี้สงผลใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจ พรอมทั้งการใชงานอินเตอรแเน็ตและโซเชียลมีเดียที่มีการเติบโตขึ้น ไดมีสวน
สรางความเปลี่ยนแปลงอยางมากในดานพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศไทย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ม.ป.ป.) ทําใหเกิดภาวะการแขงขันทาง
การตลาดที่รุนแรง จากความกาวหนาของเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสแที่ครอบคลุม จึงทําใหผูประกอบการที่เปิดรานคาออนไลนแบางสถานประกอบการ 
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ขายสินคาไดไมตรงตามเปูาหมายที่คาดหวังไว พรอมทั้งฐานการใชงานโซเชียลมีเดียมีการพัฒนาขึ้นมาหลากหลาย จึงทําใหไมสามารถเขาถึ งกลุมผูบริโภค
ไดเทาที่ควร  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูประกอบการหรือผูที่ตองการเริ่มธุรกิจการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี จําเป็นตองเลือกสรรชองทางการจัดจําหนายที่
เหมาะสม เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคของสินคา จึงทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความนาสนใจของการศึกษาฐานการใชงานโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมสําหรับความ
ตองการที่แตกตางกันในการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี 

ดังนั้นผูวิจัยหวังอยางยิ่งวาการศึกษาครั้งนี้จะเป็นองคแความรูหรือแนวทางเลือกสรรรูปแบบฐานการใชงานโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมสําหรับความ
ตองการที่แตกตางกันในการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี พรอมทั้งนําไปปรับหรือประยุกตแใชกั บธุรกิจ หรืออาจจะเป็นแนวทางสําหรับผูที่ตองการเป็น
ผูประกอบการธุรกิจออนไลนแตอไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม  
   โซเซียลมีเดีย ( Social Media ) เป็นเครื่องมือที่นําผูใชที่อาศัยอยูทั่วโลกมาติดตอสัมพันธแกัน ซ่ึงมีอยูเป็นจํานวนมากมาย (ภีรกาญจนแ ไคนุน
นา, 2556) และเป็นเครือขายของการสื่อสารขนาดใหญผานทางอินเตอรแเน็ต ทําใหบุคคลสามารถทํากิจกรรมตางๆ เชน คนหาขอมูล แสดงความคิดเห็น 
สรางปฎิสัมพันธแกับบุคคลอื่น เป็นตน และโซเซียลมีเดียสามารถจําแนกไดเป็น 6 ฐานการใชงาน (Platform) ดังนี้ 1) Blog 2) Twitter และ Microblog 
อื่นๆ 3) Social Networking 4) Media Sharing 5) Social News and Bookmarking 6) Online Forums (ธิษณแภูมิ รัตนวิจารณแ, 2554 อางถึงใน 
ภิเษก ชัยนิรันดรแ 2009) โซเซียลมีเดียจะตองมีการทําการตลาดออนไลนแชวยใหผูบริโภคทําการคนหาผลิตภัณฑแตางๆ หรือสอบถามความคิดเห็นของ
ผลิตภัณฑแที่มีผูใชอื่นๆ และสามารถเปรียบเทียบหรือคนหาขอมูลกอนที่จะทําการซ้ือผลิตภัณฑแ  (Ju-Young M. Kang and Kim K.P. Johnson, 2015) 
 ในงานวิจัยนี้สวนผสมทางการตลาด (6P) ประกอบดวย 1) Product 2) Price  3) Place 4) Promotion 5) Personalization 6) Privacy ถูก
นํามาใชเป็นตัวแปรในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีความแตกตางกันออกไป (คุณนิธิ ยอดสุรางคแ, 2556) หนึ่งในปใญหาแบรนดแที่พบบอยที่สุดคือแบรนดแไมเขาใจความตองการและแรงจูงใจ
ของผูบริโภค นอกจากนี้หลายแบรนดแกําหนดเปูาหมายในวงกวางเกินไป ตามนิยามแบรนดแไมสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอยางสําหรับทุกคน คําตอบสําหรั บ
ปใญหาทั่วไปของแบรนดแคือคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยผูบริโภคเพื่อตรวจสอบลึกซ้ึงยิ่งขึ้นในทัศนคติคาเปูาหมายชีวิตและแรงจูงใจเพื่อใหเขาใจถึงวิถี
ชีวิตที่ตองการ (Cholachatpinyo, Padgett, Crocker & Fletcher, 2002) ผูวิจัยจึงไดศึกษาเกณฑแการแบงผูบริโภคตามหลักตางๆ ดังนี้  
  1) หลักภูมิศาสตรแ (Geographic) เป็นการแบงสวนผูบริโภค ตามลักษณะพื้นที่อยูอาศัย ภาคเหนือ กลาง ใต ตะวันออก ตะวันตก ตามขนาด
เมือง, เมืองหลวง หัวเมืองใหญ จังหวัด ตําบล อําเภอ เป็นตน (นภวรรณ คณานุรักษแ, 2556) ในการแบงตามลักษณะนี้พฤติกรรมผูบริโภคที่อาศัยอยูใน
พื้นที่เดียวกันจะมีความตองการที่คลายคลึงกัน สวนผูบริโภคที่อยูพื้นที่แตกตางกันจะมีความตองการที่แตกตางกัน  
  2) หลักประชากรศาสตรแ (Demographic) เป็นการแบงสวนผูบริโภค ตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได 
การศึกษา เช้ือชาติ ขนาดครอบครัว ฯลฯ จะชวยใหเราแบงกลุมผูบริโภคไดชัดเจนมาก (พัชรพร เหลืองอุษากุล, 2557) และเป็นปใจจัยที่ทําใหคนมีความ
แตกตางในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมการบริโภคสินคา  
  3) หลักจิตวิทยา เป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และผูบริโภคไดอยูภายใตอิทธิพลของปใจจัยทางจิตวิทยา 5 อยาง คือ 1) การจูงใจ 
2) การรับรู 3) การเรียนรู 4) ความเชื่อ 5) ทัศนคติ (สุปใญญา ไชยชาญ, 2551) การแบงสวนผูบริโภคโดยใชจิตวิทยาจะทําไดคอนขางยากที่จะประเมิน
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ จึงไดมีการประยุกตแการศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาหรือการวิเคราะหแรูปแบบการดําเนิ นชีวิตเป็น
ลักษณะที่แสดงถึง การใชเวลาของแตละคนวาเป็นอยางไร (Activities) การใหความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว ( Interests) และความคิดเห็นที่มีตอ
ตัวเองและสิ่งรอบขาง (Opinions) ซ่ึงตัวแปรเหลานี้คือลักษณะทางจิตวิทยา (สมจิตร ลวนจําเริญ, 2532 อางถึงใน นทีรัย เกรียงชัยพร, 2543)  

  ในการแบงสวนผูบริโภคดวยรูปการดําเนินชีวิตในงานวจิัยนี้ ไดจําแนกจากการเขาสังคม Socio-Styles วัฒนธรรม และบริบท โดยรอบของชีวิต 
ของสังคมนั้นๆ การจัดกลุมวิถีชีวิตแบบ Socio-Styles ซ่ึงเป็นแนวคิดและหลักการของ Cathelat (อางถึงใน สมพงษแ คงรุงเรืองสกุล, 2556) วิธี Socio-
Styles ใชหลักการในการเก็บขอมูล ผูบริโภครวม 7 มิติดังนี้ 1) วิถีชีวิตสวนตัว 2) วิถีชีวิตการงาน 3) วิถีชีวิตสังคม 4) วิถีชีวิตทางการเมือง 5) วิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรม 6) วิถีทางการเงิน 7) วิถีการบริโภค และไดผสานแนวคิดการจําแนกผูบริโภคดวยการแตงกาย  Personal Value Statements เป็นแนวคิดของ 
Plummer (2009) แบงออกไดเป็น 20 กลุม ดังนี้ 1) กลุมมุงมั่นตั้งใจ 2) กลุมผจญภัย 3) กลุมเที่ยงตรง 4) กลุมรักสวยรักงาม 5) กลุมรักสงบ 6) กลุม
สรางสรรคแ 7) กลุมรักสะอาด 8) กลุมชอบสังคม 9) กลุมชอบคนหา 10) กลุมชอบความเป็นเลิศ 11) กลุมรักครอบครัว 12) กลุมเชื่อและศรัทธา 13) กลุม
รักความสนุกสนาน 14) กลุมมองโลกกวาง 15) กลุมประนีประนอม 16) กลุมนวัตกรรม 17) กลุมการเงิน 18) กลุมอํานาจ 19) กลุมเรียบงาย 20) กลุม
หลากหลาย พรอมทั้งไดนําการจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) ของ Roumell (2012) โดยแบงผูบริโภคตามพฤติกรรมความ
ตองการ 4 กลุม ดังนี ้1) การเขาออนไลนแไดขอมูล (Information Needs) 2) การเขาดวยความชอบ ความหลงไหล (Indulgent Needs) 3) การเขาดวย
แรงกระตุน ความรูสึกตองการส่ิงนั้น (Impulsive Needs) 4) การเขาดวยประโยชนแใชสอย (Utilitarian Needs) 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
  งานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย กลยุทธแสื่อสารการตลาดออนไลนแที่ทําใหลาซาดา (Lazada) ประสบความสําเร็จ (พนิดา ออนลออ และ            

สุรพงษแ โสธนะเสถียร, ม.ป.ป.)  โดยศึกษาดังกลาวใชหลักวิจัยเชิงคุณภาพและสัมภาษณแแบบเจาะลึกผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารงานและ
การวางกลยุทธแสื่อสารตลาดของลาซาดา การตลาดออนไลนแของลาซาดามีการดําเนินงานแบบสังเกตุสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยลาซาดาจะดูสภาพการณแ ทิศทางการตลาดออนไลนแ ลาซาดาใช (6P) เนนการสื่อสารการตลาดใหความสําคัญเนื้อหา รวมทั้ง
ระบบการซ้ือสินคาที่สะดวกสบายและรวดเร็ว เครื่องมือทางการตลาดมาใชสื่อสารและประชาสัมพันธแเว็บไซตแจะเลือกสื่อออนไลนแหรือสื่อในบริษัทที่มีอยู
แลว ในการประเมินผลความสําเร็จจะประเมินจากยอดขายเป็นหลัก และเริ่มมีการประเมินผลจากจํานวนผูเขาชมและผูสั่งซ้ือที่เพิ่มมากขึ้นอีก ดวยดาน
รูปแบบและลักษณะของเว็บไซตแ ถูกออกแบบมาเพื่อ ชวยอํานวยความสะดวกของลูกคา การออกแบบเว็บไซตแของลาซาดาเนนแนวคิดแบบ User-
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Centered Design คือการเนนใหความสําคัญกับความตองการและความสะดวกสบายของลูกคาเป็นหลัก ที่สามารถเขามาในเว็บไซตแไดอยางงายดาย และ
ตองการใหกลับเขามาอีกครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาส ในการเพิ่มลูกคาและรักษาฐานลูกคาเดิมไว และเมธาวี เจริญผล (2558) กลาววากลยุทธแการส่ือสารการตลาด
ผานสื่อออนไลนแของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนดแ ใชหลักวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแเชิงลึกผูบริหารและผูที่มีหนาที่รับผิดชอบกลยุทธแ พบวากล
ยุทธแการส่ือสารการตลาดผานสื่อออนไลนแ ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน 1) วิเคราะหแสถานการณแตลาดปใจจุบันที่เปลี่ยนแปลง  2) กําหนดกลุมเปู าหมาย 3) 
กําหนดกลยุทธแการส่ือสารการตลาดผานสื่อออนไลนแ ไดเลือกใชส่ือนําเสนอเนื้อหาสารที่รวดเร็วและมีความถี่สูง สื่อสารผานแบรนดแแอมบาสเดอรแและบิวตี้
บล็อกเกอรแ 4) การประเมินผล โดยกลุมผูอานเกิดความเขาใจในเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอนิตยสาร การเขาถึงขอมูลผานฐานการใชงานโซเซียลมีเดีย
ของเฟซบุ฿กเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของผูอานมากที่สุด สวนดานความรูสึกกลุมผูอานพอใจและสนใ จการนําเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟชั่นที่รวดเร็ว และเป็นแบบนาทีตอนาที (Real Time) โดยทําใหเกิดพฤติกรรมการแตงกาย เลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนดแแอมบาส
เดอรแ รวมถึงยังสงผลตอการรวมสนุกกิจกรรมการซ้ือ และสมัคร สมาชิกกับนิตยสาร 

 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  3.1 การก าหนดประชากร กลุํมตัวอยําง และการสร๎างเครื่องมือในงานวิจัย 

 งานวิจัยไดศึกษา คนควา และรวบรวมเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การศึกษาฐานการใชงานโซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลนแ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  ผสมผสานระหวางงานเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เขาดวยกัน พรอมทั้งไดเก็บขอมูลโดยการสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนา
กลุม (Focus Group) เป็นเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูล ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแงานวิจัย และไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อเสนอตอที่ปรึกษา ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง พรอมทั้งไดทดสอบจําแนกกลุมตัวอยาง 5-10 ชุด และทําการปรับแบบสอบถามครั้งที่ 1 เพื่อให
เกิดความสมบูรณแมากขึ้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้กลุมประชากรที่ใชคือ ผูบริโภคหญิงที่มีชวงอายุ 11-51 ปี ในปี 2559 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรหญิง
ที่มีชวงอายุ 11-51 ปี 4,610,857 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559) โดยวิธีการคํานวณของกลุมตัวอยางที่จะใชเป็นตัวแทนประชากรสามารถ
คํานวณไดจากสูตร Determination a Sample ของYamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

  3.2 วิธีการเก็บข๎อมูล 
            การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ ลักษณะ
แบบสอบถามจะประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตวัของกลุมตัวอยาง  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อจําแนกกลุมผูบริโภค โดยการสอบถามพฤติกรรมผูบริโภค ทัศนคติ บุคลิกภาพ และการใหคุณคาในชีวิต ในการ

เลือกซ้ือสินคา เพื่อนําไปสูการจําแนกกลุมผูบริโภคเป็นกลุมๆ โดยผูวิจัยไดทําการออกแบบแบบสอบถามโดยการนําหลักการของ Socio-Styles ที่มี การใช
หลักการจําแนกกลุมผูบริโภคออกเป็น 7 มิติ (Cathelat, 1993 อางถึงใน สมพงษแ คงรุงเรืองสกุล, 2556) ผสานกับแนวคิด 20 Personal Value 
Statements ที่มีการจําแนกกลุมประชากรออกเป็น 20 กลุม (Plummer, 2009 อางถึงใน สมพงษแ คงรุงเรืองสกุล, 2556) มาเป็นพื้นฐาน  

  ตอนที่ 3 การจําแนกผูบริโภคตามพฤตกิรรมการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) 
ตอนที่ 4 การจําแนกผูบริโภคตามพฤตกิรรมความตองการซ้ือสินคาแฟชั่นออนไลนแ ในฐานการใชงานโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมสําหรับความ

ตองการที่แตกตางกันในการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี Roumell (2012) 
 3.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและประมวลผลข๎อมูล 
 ในงานวิจัยนี้ไดแบงลําดับขั้นวิเคราะหแเป็น 2 ลําดับคือ ความสัมพันธแระหวางกลุมเปูาหมายกับชองทางการตลาดออนไลนแตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตตามทัศนคติและการใหคุณคาชีวิต Socio-Styles ในรูปแบบตางๆ และการจําแนกผูบริโภคดวยการแตงกาย Personal Value Statements ที่
มีตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดียและการจําแนกกลุมผูบริโภคตามพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) แบงตามทัศนคติและการใหคุณคา
ชีวิตที่มีตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดียในแบบตางๆ การวิเคราะหแขอมูลเพื่อจําแนกกลุมประชากร ประมวลผลตามความถี่ คารอยละ ของขอมูล 
           1. การจําแนกวิถีชีวิตผูบริโภคสินคาแฟชั่นหรือเครื่องมือวิจัย สามารถจําแนกกลุมเปูาหมายตามวิถีชีวิต ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตตาม
ทัศนคติและการใหคุณคาชีวิต Socio-Styles ในรูปแบบตางๆ และการจําแนกผูบริโภคดวยการแตงกาย Personal Value Statements ที่มีตอฐานการใช
งานโซเชียลมีเดียในแบบตางๆ ในการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีและการจําแนกกลุมผูบริโภคตามพฤติกรรมความตองการซ้ือสิน คาออนไลนแ (Online 
Shopping) สามารถออกแบบได 20 กลุมวิถีชีวิต  
 2. ในการแปรผลขอมูลของแตละประชากรตัวอยาง เพื่อทําการจัดกลุม โดยใชหลักการที่วาหากผลรวมคะแนนสูงสุดตกอยูในกลุมใด ใหถือวา
ประชากรตัวอยางรายนั้นจัดอยูในกลุมนั้น และใหถือวาเป็นวิถีชีวิตของประชากรตัวอยางดังกลาว  
 3. การวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาลักษณะของบุคคลซ่ึงมีความ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเป็นงานที่เกี่ยวการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกฐานการใชงานโซเชียลมีเดียการตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจะมีความยาก ในการใชสถิติชนิดอื่นในการประมวลผลใชสําหรับการวิเคราะหแขอมูลในสวนที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยใชวิธีการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) คิดเป็นรอยละ (Percentage) (กัลยา วาณิชบัญชา, 2545 อางถึงใน สมพงษแ คงรุงเรืองสกุล, 2556)  
 
ผลการวิจัย  

  ในการจําแนกกลุมวิถีชีวิต ตามหลักการ 20 กลุม เลือกนําเสนอจํานวน 5 กลุมที่มีขอมูลทางความถี่และประชากรสูงที่สุด 5 อันดับแรกเทานั้น 
ประกอบดวย ตารางที่ 1 - 4 โดยแสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
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          การจําแนกกลุมวิถีชีวิต กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดคือกลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) มีลําดับคะแนนมากที่สุด 11.71% รองลงมาคือกลุมชอบ
สังคม (Community) 9.27% กลุมรักครอบครัว (Family) และ กลุมรักความสนุกสนาน (Fun) มีลําดับคะแนนเทากันที่ 8.78 % ตามลําดับ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การจําแนกกลุมวิถีชีวิต  

กลุํม จ านวน ร๎อยละ (%) 
1. กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) 72 11.71 

2. กลุมชอบสังคม (Community)  57 9.27 
3. กลุมรักครอบครัว (Family)  54 8.78 
4. กลุมรักความสนุกสนาน (Fun)  54 8.78 
5. กลุมรักสะอาด (Cleanliness)  48 7.80 

          การจําแนกผูบริโภคตามพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) ผานฐานการใชงานโซเซียลมีเดียและรับขอมูลการตลาดออนไลนแ
เส้ือผาสตรี พรอมทั้งมีรหัส (Account) หรือเลน ทุกครั้งที่เขาใชงานอินเตอรแเน็ต ทั้ง 5 กลุมวิถีชีวิตมีลําดับคะแนนมากที่สุดคือ Facebook ดังตารางที่ 2  

  
 ตารางที่ 2 การจําแนกผูบริโภคตามพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) ผานฐานการใชงานโซเซียลมีเดียและรับขอมูลการตลาด

ออนไลนแเสื้อผาสตรี พรอมทั้งมีรหัส (Account) หรือเลนทุกครั้งที่เขาใชงานอินเตอรแเน็ต  
กลุํม ซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานฐานการใช๎

งานโซเซียลมีเดีย (%) 
ฐานการใช๎งานโซเซียลมีเดยี รบั

ข๎อมูลแฟชั่นออนไลน๑ (%) 
ฐานการใช๎งานโซเซียลมีเดยีที่มaีccount /

เลํนทุกครั้งที่เข๎าเน็ต (%) 
1. กลุมมุงมั่นตั้งใจ 
(Accomplishment)  

1. Facebook 40.82  
2. Instagram 22.45 
3. Line 18.39 

1. Facebook 44.23 
2. Instagram 19.23 
3. Line 11.54 

1. Facebook 31.94 
2. Line 19.44 
3. Instagram 18.05 

2. กลุมรักสะอาด 
(Cleanliness)  

1. Facebook 45.16 
2. Website 19.35 Line 16.13 

1. Facebook 31.31 
2. Website / Line 13.13 

1. Facebook 44.12 
2. Line 17.65 

3. กลุมชอบสังคม 
(Community)  

1. Facebook 32 
2. Website 18 
3. Line 18 

1. Facebook 30 
2. Instagram 13.33 
3. Line / สื่อออนไลนแตางๆ  11.67 

1. Facebook 31.58 
2. Line 17.54 
3. Instagram 15.79 

4. กลุมรักครอบครัว 
(Family)  

1. Facebook 29.27 
2. Google+ / Line 17.07 

1. Facebook 29.03 
2. Line 19.35 
3. Website 11.29 

1. Facebook 31.48 
2. Line 24.07 
 

5. กลุมรักความ
สนุกสนาน (Fun)  

1. Facebook 44.44 
2. Instagram 22.22 
3. Website 16.67 

1. Facebook 38.64 
2. Instagram 20.45 
3. Line 13.64 

1. Facebook 45.95 
2. Instagram 27.03 
 

       
          การจําแนกความสําคัญในการซ้ือสินคาเสื้อผาสตรีออนไลนแ และเหตุผลที่ชื่นชอบฐานการใชงานโซเชียลมีเดียในแบบตางๆ รายละเอียดไดแสดงใน
ตารางที่ 3 
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 ตารางที่ 3 การจําแนกความสําคัญในการซ้ือสินคาเสื้อผาสตรีออนไลนแ และเหตุผลที่ชื่นชอบฐานการใชงานโซเชียลมีเดียในแบบตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กลุมมุงมั่นตั้งใจ 
(Accomplishment)  

1. Twitter 22 
2. Facebook 28 
3. Application 14 
4. Google+ 14 

1. ไดสอบถาม มีผูตอบคําถาม มี
สังคม มีหองสนทนา แอดมินตลอด 
24 ชั่วโมง  6.94 
2. ไดขอมูลเปรียบเทียบ 
รายละเอียด ความนาเช่ือถือ เป็น
รานคาทดแทน  6.94  
3. ไดความหลากหลาย สะดวก
รวดเร็ว อานความเห็น มกีารสกรีน
ความปลอดภยั แนะนําสินคา เช็ค
สถานนะสั่งซ้ือ 6.94 

1. อัพเดทขาวใหม  สั้น งาย รวดเร็ว  
2. สะดวก, ปลอดภัย, เขาถึงขอมูล,  
ไมมีเวลาในการเลือกซ้ือ  
3. คนหาขอมูลงาย, มีระบบการแชรแที ่
ปลอดภัย, ดูแลขอมูลสวนตวัไดดีกวา,  
มีระบบแชทกลุม งาย, ดึงขอมูลกับมาใชได  
4. สะดวกตอการคนหา, มีแนะนําสินคาให,  
มีสวนลดราคาตั้งแตคร้ังแรก,  
ปลอดภัยมกีารตรวจสอบการโอนจากลกูคา  

2. กลุมรักสะอาด 
(Cleanliness)  

1. Facebook 30 
2. Application 
16.67 
3. Website 13.33 

1. ไดขอมูลเปรียบเทียบ 
รายละเอียด ความนาเช่ือถือ เป็น
รานคาทดแทน  31.35 
2. ไดความหลากหลาย สะดวก
รวดเร็ว อานความเห็น มกีารสกรีน
ความปลอดภยั แนะนําสินคา เช็ค
สถานนะสั่งซ้ือ 25 
3. ไดสอบถาม มีผูตอบคําถาม มี
สังคม มีหองสนทนา แอดมินตลอด 
24 ชั่วโมง  18.75 

1. สะดวก, ปลอดภัย, เขาถึงขอมูล, ไมมีเวลาใน
การเลือกซ้ือ  
2. คนหาขอมูลงาย, มีระบบการแชรแที่ปลอดภัย, 
ดูแลขอมูลสวนตัวไดดีกวา,  
3. สะดวกตอการคนหา, มีแนะนําสินคาให, มี
สวนลดราคาตั้งแตคร้ังแรก,  
4. ปลอดภัยมกีารตรวจสอบการโอนจากลูกคา  
5. ทดแทนรานคา,คนหาสินคางายเพราะมีการ
ทําSEO, มีการรับประกันสินคา  

3. กลุมชอบสังคม 
(Community)  

1. Facebook 21.62 
2. Twitter 21.62 
3. Application 
/Blog 13.51 

1. ไดขอมูลเปรียบเทียบ 
รายละเอียด ความนาเช่ือถือ เป็น
รานคาทดแทน  31.58 
2. ไดความหลากหลาย สะดวก
รวดเร็ว อานความเห็น มกีารสกรีน
ความปลอดภยั แนะนําสินคา เช็ค
สถานนะสั่งซ้ือ 26.32 

1. อัพเดทขาวใหม  สั้น งาย รวดเร็ว  
2. สะดวก, ปลอดภัย, เขาถึงขอมูล,  
ไมมีเวลาในการเลือกซ้ือ 
3. สะดวกตอการคนหา, มีแนะนําสินคาให,  
มีสวนลดราคาตั้งแตคร้ังแรก, ปลอดภัยมี 
การตรวจสอบการโอนจากลูกคา  
4. สรางการติดตอคร้ังแรก เพื่อลูกคาเขา 
ดูลิ้งรานออนไลนแ แสดงความคิดเห็นได   

4. กลุมรักครอบครัว 
(Family)  
 

1. Facebook 21.21 
2. Blog 18.18 
3. Website 15.15 

1.ไดความหลากหลาย สะดวก
รวดเร็ว อานความเห็น มกีารสกรีน
ความปลอดภยั แนะนําสินคา เช็ค
สถานนะสั่งซ้ือ 36.84 
2. ไดขอมูลเปรียบเทียบ 
รายละเอียด ความนาเช่ือถือ เป็น
รานคาทดแทน  31.58 
3. ไดสอบถาม มีผูตอบคําถาม มี
สังคม มีหองสนทนา แอดมินตลอด 
24 ชั่วโมง  15.79 

1. สะดวก, ปลอดภัย, เขาถึงขอมูล, ไมมีเวลาใน
การเลือกซ้ือ  
2. สรางการติดตอคร้ังแรก เพื่อลูกคาเขาดูลิ้ง
รานออนไลนแ แสดงความคิดเห็นได 
3. ทดแทนรานคา,คนหาสินคางายเพราะมีการ
ทําSEO, มีการรับประกันสินคา  

5. กลุมรักความ
สนุกสนาน (Fun)  

1. Facebook 21.43 
2. Twitter 21.43 

1. ไดความหลากหลาย สะดวก
รวดเร็ว อานความเห็น มกีารสกรีน
ความปลอดภยั แนะนําสินคา เช็ค
สถานนะสั่งซ้ือ 33.33 
2. ไดสอบถาม มีผูตอบคําถาม มี
สังคม มีหองสนทนา แอดมินตลอด 
24 ชั่วโมง  22.22 
3. ไดขอมูลเปรียบเทียบ 
รายละเอียด ความนาเช่ือถือ เป็น
รานคาทดแทน  16.67 

1. อัพเดทขาวใหม  สั้น งาย รวดเร็ว  
2. สะดวก, ปลอดภัย, เขาถึงขอมูล,  
ไมมีเวลาในการเลือกซ้ือ  
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สรุปและอภิปรายผล  
          จากผลการวิจัยสามารถนํามาประมวลเป็นรูปแบบ (Model) ที่แสดงใหเห็นการจัดกลุมตามพฤติกรรมผูบริโภคกับฐานการใชงานโซเชียลมีเดียตาม
ทัศนคติและการใหคุณคาชีวิต Socio-Styles และการจําแนกผูบริโภคดวยการแตงกาย Personal Value Statements ไดเป็น 5 กลุมวีถีชีวิต และได
รูปแบบ (Model) ตามพฤติกรรมความตองการซ้ือสินคาออนไลนแที่มีตอฐานการใชงานโซเซียลมีเดียตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี ผลการวิจัยสามารถแบง
ผูบริโภคตามพฤติกรรมความตองการ 4 กลุม และสามารถแสดงเปูาหมายหรือผลลัพธแได 8 รูปแบบ (ดังภาพที่ 1) ดังนี้ 1) การเชื่อมตอ (Connection) 2) 
ไดแสดงออก(Expression) 3) ไดรูจักและไดขอมูล (In-The-Know) 4) สอดคลองกับวิถีชีวิตตนเอง (Relevance 5) การประหยัด (Saving) 6) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 7) ไดขอมูลเปรียบเทียบ (Comparison) 8) ไดการตรวจสอบ (Validation) แตละรูปแบบ (Model) (ดังภาพที่ 1) โดยแสดงถึง
การจัดกลุมตามพฤติกรรมความตองการของผูบริโภค ในการซ้ือสินคาตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) ตลาดออนไลนแเสื้อผา
สตรีในประเทศไทย และการใชรูปแบบ (Model) นั้นๆ เพื่อใหบรรลุผลในฐานการใชงานโซเซียลมีเดียของผูบริโภค แสดงใหเห็นถึงความตองการของ
ผูบริโภคที่แตกตางกัน และสามารถเชื่อมโยงเขาถึงผูบริโภคไดทุกฐานการใชงานโซเชียลมีเดียพรอมทั้งสามารถตอบสนองความตองพฤติกรรมผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยผูประกอบการสามารถนําไปปรับหรือประยุกตแใชกับการดําเนินธุรกิจตอไป 
 

ภาพที่1 รูปแบบ (Model) การจําแนกกลุมตามพฤติกรรมความตองการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping) ที่มีตอฐานการใชงานโซเซียล
มีเดีย (Social Media Platform) ตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี สามารถแบงผูบริโภคตามพฤติกรรมความตองการ 4 กลุม และสามารถแสดงเปูาหมายหรือ
ผลลัพธแได 8 รูปแบบ และการซ้ือสินคาตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดียตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีในประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที1่ แสดง รูปแบบ (Model) การจาํแนกกลุมตามพฤติกรรมความตองการซ้ือสินคาออนไลนแ (Online Shopping)  
ที่มีตอฐานการใชงานโซเซียลมีเดีย (Social Media Platform) 

 
 1. กลุํมมุํงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) กลุมบุคคลที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เต็มไปดวยความมุงมั่น ตั้งเปูาหมายและมีกิจกรรมหรือ
รูปแบบวิธีการที่ตองอาศัยความพยายามเพื่อใหบรรลุเปูาหมายหรือประสบความสําเร็จ เป็นบุคคลที่ใหความสําคัญกับการทําในสิ่งที่ถูกตองและการทํางาน
หนัก และมักเป็นผูหวังผลใหบรรลุตามเปูาหมายที่ตองการ สิง่ที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนแคือรูปแบบ โดยมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาดวย
การเขาถึงขอมูล สินคาที่เปรียบเทียบขอมูลแลวดูพิเศษ มีคุณภาพ คุมราคา มีโปรโมชั่นของแถม ภาพลักษณแชอบสรางโอกาสใหตนเอง แสดงหาความรูสิ่ง
ใหมๆตลอดเวลา และซ้ือสินคาจากประโยชนแใชสอย สินคาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการใชงาน มีการเป็นสมาชิกเมมเบอรแ ดูนวัตกรรมและฟใงกแชั่นการใช
งานเล็กนอย ภาพลักษณแดูดี รักความสําเร็จ และตองทําใหผูบริโภครูสึกถึงความสัมพันธแตอกลุมโซเซียลมีเดีย  (Connection) และรูสึกถึงการมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) พรอมทั้งตรวจสอบ (Validation) ได โดยฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) ในกลุมนี้คือ 1) Facebook 
2) Twiter 3) Line (ดังภาพที่2) 
 
 

  

 

 

 
 
 

ภาพที2่ แสดงความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ สินคาแฟชั่นออนไลนแตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) 
การตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีในประเทศไทยของกลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) 
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 2. กลุํมชอบสังคม (Community) กลุมบุคคลที่ใหความสําคัญกับสังคม มากกวาตนเอง ใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมไปสูการเป็นอยู
รวมกันที่ดี ใหเวลากับกลุมเพื่อนที่ทํางาน หรือสังคมมากกวาเวลาสวนตัว มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความหวงใยในผูอื่น สังคม หรือความเป็นไปใน
สิ่งแวดลอมที่ตนเองอยู มีความชอบในการทํางานเป็นกลุม มีความสนุกในการทํางานรวมกับผูอื่น และเป็นผูมีความเหมาะสมในการประสานงาน  สิ่งที่มี
อิทธิพลในการเลือกซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนแคือรูปแบบ โดยมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาดวยแรงกระตุน เนนความคุมคา สินคาตามทองตลาดทั่วไป มีโปรโมชั่น
ลดราคา ไมสนใจนวัตกรรมและการใชงาน ภาพลักษณแสนุกสนาน ราเริง งายๆ และซ้ือสินคาจากประโยชนแใชสอย สินคาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการใช
งาน มีการเป็นสมาชิกเมมเบอรแ ดูนวัตกรรมและฟใงกแชั่นการใชงานเล็กนอย ภาพลักษณแดูดี รักความสําเร็จ จะตองทําใหผูบริโภครูสึกถึง ความสัมพันธแตอ
กลุมโซเซียลมีเดีย (Connection) รองลงมา ) และรูสึกถึงความคุมคา (Efficiency) พรอมทั้งการแสดงออก (Expression) ได โดยฐานการใชงานโซเชียล
มีเดีย (Social Media Platform) ตลาดออนไลนแที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ Facebook22% รองลงมาTwiter16% Website14% ตามลําดับ (ดังภาพที่3) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที3่ แสดงความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ สินคาแฟชั่นออนไลนแตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform)  
การตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีในประเทศไทยของกลุมชอบสังคม (Community) 

 
 3. กลุํมรักครอบครัว (Family) กลุมบุคคลที่ใหความสําคัญกับครอบครัวอันดับหนึ่ง ใหความสําคัญกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นผูที่ให
เวลาสวนใหญกับการดูแลคนอื่น โดยมีพฤติกรรมเป็นผูที่สรางความสัมพันธแที่ดีในระบบเครือญาติ มีสัมมาคาราวะ มีลําดับขั้น และมักแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่สะทอนภูมิหลังของครอบครัว สิ่งที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนแคือรูปแบบและราคา โดยการซ้ือสินคาดวยการเขาถึงขอมูล 
สินคาที่เปรียบเทียบขอมูลแลวดูพิเศษ มีคุณภาพ คุมราคา มีโปรโมชั่นของแถม ภาพลักษณแชอบสรางโอกาสใหตนเอง แสดงหาความรูสิ่งใหมๆตลอดเวลา 
และซ้ือสินคาดวยแรงกระตุน เนนความคุมคา สินคาตามทองตลาดทั่วไป มีโปรโมชั่นลดราคา ไมสนใจนวัตกรรมและการใชงาน ภาพลักษณแสนุกสนาน ราเริง 
งายๆ จะตองทําใหผูบริโภครูสึกถึงความสัมพันธแตอกลุมโซเซียลมีเดีย (Connection) และการไดตรวจสอบ (Validation) พรอมทั้งรูสึกถึงการแสดงออก 
(Expression) โดยฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) ในกลุมนี้คือ 1) Facebook 2) Line 3) Blog ตามลําดับ (ดังภาพที่4) 
    

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที4่ แสดงความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ สินคาแฟชั่นออนไลนแตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform)  

การตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีในประเทศไทยของกลุมรักครอบครัว (Family) 
 

4. กลุํมรักความสนุกสนาน (Fun) กลุมบุคคลที่ใหความสําคัญกับความสุข ความสนุก ความบันเทิง การพักผอนหยอนใจสิ่งที่ไมสราง
ความเครียดใหกับตนเอง โดยการซ้ือสินคาดวยการเขาถึงขอมูล สินคาที่เปรียบเทียบขอมูลแลวดูพิเศษ มีคุณภาพ คุมราคา มีโปรโมชั่ นของแถม 
ภาพลักษณแชอบสรางโอกาสใหตนเอง แสดงหาความรูสิ่งใหมๆตลอดเวลา และซ้ือสินคาดวยแรงกระตุน เนนความคุมคา สินคาตามทองตลาดทั่วไป มี
โปรโมชั่นลดราคา ไมสนใจนวัตกรรมและการใชงาน ภาพลักษณแสนุกสนาน ราเริง งายๆ  จะตองทําใหผูบริโภครูสึกถึงความสัมพันธแตอกลุมโซเซียลมีเดีย 
(Connection) และการไดตรวจสอบ (Validation) พรอมทั้งรูสึกถึงความคุมคา (Efficiency) โดยฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) 
ในกลุมนี้คือ 1) Facebook 2) Twitter 3) Instagram ตามลําดับ (ดังภาพที่5) 
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ภาพที5่ แสดงความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ สินคาแฟชั่นออนไลนแตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform)  
การตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีในประเทศไทยของกลุมรักความสนุกสนาน (Fun) 

 
5. กลุํมรักสะอาด (Cleanliness) กลุมบุคคลที่ใหความสําคัญกับความบริสุทธิ์ ความสะอาด การไมมีสิ่งเจือปน ไมมีการปลอมแปลง มักมี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ ความประณีตในการใชชีวิต ความเป็นคนชางจัดการใหทุกสิ่งอยูในลําดับขั้นที่ควรจะเป็น  สิ่งที่มีอิทธิพลในการ
เลือกซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนแคือรูปแบบ โดยซ้ือสินคาที่ความชอบ มีการบริการที่พิเศษ ไมสนใจนวัตกรรมและฟใงกแชั่นการใชงาน เนนรูปลักษณแภายนอก
ของสินคา สินคาที่มีความหรูหรา หายาก ภาพลักษณแดูรวย ใจบุญ เพื่อสังคม จะตองทําใหผูบริโภครูสึกถึงความสัมพันธแตอกลุมโซเซีย ลมีเดีย 
(Connection) และการไดแสดงออก (Expression) โดยฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform) ในกลุมนี้คือ 1) Facebook 2) Website 
3) Line ตามลําดับ (ดังภาพที่6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที6่ แสดงความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ สินคาแฟชั่นออนไลนแตอฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย (Social Media Platform)  
การตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรีในประเทศไทยของกลุมรักสะอาด (Cleanliness) 

 
 7. การประยุกต๑ใช๎ผลงานวิจัย  
 รูปแบบการจําแนกกลุมตามพฤติกรรมความตองการซ้ือสินคาออนไลนแที่มีตอฐานการใชงานโซเซียลมีเดียตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี สามารถ
แบงผูบริโภคตามพฤติกรรมความตองการ 4 กลุม และสามารถแสดงเปูาหมายหรือผลลัพธแได 8 รูปแบบ ทําใหผูประกอบการสามารถเห็นลักษณะเฉพาะ 
แตละกลุมมีฐานการใชงานโซเซียลมีเดียที่แตกตางกัน รูปแบบ (Model)ดังกลาวจะสามารถชวยผูประกอบการใหนํามาประกอบการพยากรณแ การ
วิเคราะหแ การดําเนินการธุรกิจไดอยางถูกตอง จะชวยใหผูประกอบการสามารถคิดวางแผน และศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดตางๆในรูปแบบการดําเนินชีวิต
ตามทัศนคติและการใหคุณคาชีวิต Socio-Styles ในรูปแบบตางๆ และการจําแนกผูบริโภคดวยการแตงกาย และชวยใหผูประกอบการมีความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพความตองการของผูบริโภคในฐานการใชงานโซเชียลมีเดีย(Social Media Platform) ที่เหมาะสมสําหรับความตองการที่แตกตางกันใน
การตลาดออนไลนแเสื้อผาสตรี เพื่อลดความเส่ียงในการทําธุรกิจนั้นๆ และทําใหรูและเขาใจความตองการผูบริโภคที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
          วิทยานิพนธแเลมนี้สําเร็จมาไดดวยความกรุณา และการใหความชวยจากหลายทาน ที่ไดมอบความอนุเคราะหแในดานตางๆ ลําดับแรกตองกราบ
ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก ที่ชวยผลักดันและชี้แนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธแเลม
นี้ และขอบพระคุณกลุมตัวอยางที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ มารดา ครูอาจารยแ และญาติๆ เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ 
ทุกคนที่เป็นกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ดวยดีตลอดมา 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพเซลล๑แสงอาทิตย๑โดยการลดอุณหภูมิใต๎แผงด๎วยน้ าหลํอเย็น 
Increase efficiency of photo voltaic panels by decreasing the temperature with cooling water. 
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บทคัดยํอ 
ในปใจจุบันมนุษยแพึ่งพาการใชพลังงานจากฟอสซิลเป็นหลัก จึงไดหาวิธีการแปลงพลังงานจากธรรมชาติในรูปแบบตางๆ ทั้งพลังงานลม 

พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ หรือแมแตพลังงานแสงอาทิตยแใหสามารถกักเก็บไดในรูปของพลังงานไฟฟูา เพื่อลดการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลการใช
เซลลแแสงอาทิตยแจึงเป็นที่นิยมแพรหลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นพื้นที่ใกลเสนศูนยแสูตรจึงไดรับรังสีจากดวงอาทิตยแถึง 20 เมกะจูล/ตารางเมตร.วัน 
แตการใชแผงเซลลแแสงอาทิตยแก็มีขอเสียเชนกันเมื่ออุณหภูมิของแผงสูงขึ้นประสิทธิภาพการทํางานจะต่ําลง จึงใชน้ําเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนของแผง
เซลลแแสงอาทิตยแ เพราะน้ําเป็นของเหลวที่รับความรอนไดดีและยังสามารถทําระบบใหหมุนเวียนกลับมาใชใหมได โดยออกแบบเครื่องแลกเปลี่ ยนความ
รอนอลูมิเนียมใตแผงเซลลแแสงอาทิตยแและระบายความรอนดวยระบบหลอเย็น เมื่อติดตั้งอุปกรณแนี้แลวสามารถลดอุณหภูมิได 8.5 องศาเซลเซียส และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิดกระแสไฟฟูาไดถึง 12.77% 

 
ค าหลัก: แผงเซลลแแสงอาทิตยแ ระบายความรอนดวยระบบหลอเย็น เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอลูมิเนียม 
 
Abstract 
 Now, humans use energy from fossil-based. You have to find natural energy in various forms. Wind power, hydropower, 
geothermal energy Or even be able to store solar energy in the form of electricity. To reduce the use of energy from fossil fuels, 
Using of solar cells is so widespread. Especially in the areas close to the equator than Thailand, so the sun can get to 20 MJ / 
m2.day. But the use of solar panels, it has disadvantages as well as the temperature of the panel higher performance goes down. 
The water used to heat the solar panels. Because liquid water is heated up and  
the circulation system can also be recycled. The design of the aluminum heat exchanger under the solar panels and cooled by 
the cooling system. When installed, this device reduces the temperature 8.5 degrees Celsius, and can enhance the production of 
electricity by up to 12.77%.  
 
Keywords: solar panels, cooled by the cooling system, aluminum heat exchanger 
 
บทน า 

 การใชเซลลแแสงอาทิตยแแทนการใชฟอสซิล ในการผลิตกระแสไฟฟูานอกจากเป็นพลังงานสะอาดแลว ยังไมปลอยคารแบอนไดออกไซตแเชนการ
ใชชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟูาอีกดวย กลาวคือแสงอาทิตยแเป็นแหลงพลังงานที่ไมกระทบสิ่งแวดลอม และสามารถเก็บไดทุกวันไมมีวันหมด 

เซลลแแสงอาทิตยแเพียงเซลลแเดียวจะใหแรงเคลื่อนไฟฟูาที่ต่ํา จึงตองนําหลายๆเซลลแมาประกอบเป็นแผงเพื่อใหสามารใชกับเครื่องใชไฟฟูาภายใน
ครัวเรือนได ดานหนาของแผงเซลลแประกอบดวยกระจกที่มีสวนผสมของเหล็กต่ําซึ่งจะยอมใหรังสีของดวงอาทิตยแผานเขาไปได และยังเป็นชั้นปูองกันเซลลแ
แสงอาทิตยแอีกดวย แผงจะตองใชวัสดุที่ทนความชื้นไดดีเนื่องจากตองอยูกลางแดดกลางฝน  เชน ซิลิโคน และอีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) เป็น
ตน เพื่อเป็นการปูองกันแผนกระจกดานบนของแผงเซลลแ จึงตองมีการทํากรอบดวยวัสดุที่มีความแขง็แรง แตบางครั้งก็ไมมีความจําเป็น ถามีการเสริมความ
แข็งแรงของแผนกระจกใหเพียงพอ ซ่ึงก็สามารถทดแทนการทํากรอบไดเชนกัน ดังนั้นแผงเซลลแจึงมีลักษณะเป็นแผนเรียบ ( laminate) ซ่ึงสะดวกในการ
ติดต้ังและขนสง ซ่ึงมีสวนประกอบตางๆดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบตางๆของแผงเซลลแแสงอาทิตยแ 
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 ระบบเซลลแแสงอาทิตยแ (Solar cells) หรือ ระบบโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic; PV) เป็นระบบเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยแเป็นพลังงาน
ไฟฟูาจากสารเซมิคอนดักเตอรแ 2 ชนิด มาตอกันซ่ึงเรียกวา P-N Junction เมื่อแสงแดดกระทบกับเซลลแแสงอาทิตยแแลววัสดุเซมิคอนดักเตอรแจะดูดซับ
พลังงานไว ซ่ึงพลังงานจากแสงอาทิตยแจะทําใหอิเล็กตรอนจากสารเซมิคอนดักเตอรแหลุดออกมาจากวงโคจรและเคลื่อนที่อยางอิสระ การเคลื่อน ที่ของ
อิเล็กตรอนนี้ก็คือการไหลของกระแสไฟฟูา ดังรูปที่ 2 โดยแผงเซลลแแสงอาทิตยแจะผลิดกระแสไฟฟูามีแรงดันประมาณ 12 -  14 โวลตแ ซ่ึงสามารถนําไปใช
กับเครื่องใชไฟฟูาไดทันที หรือจะประจุไฟฟูาใส แบตเตอรแรี่เพื่อสํารองไวใชในยามที่ไมมีแสงอาทิตยแก็ได และเมื่อตองการกระแสไฟฟูามาขึ้นก็ยังสามารถตอ
เพิ่มจํานวนแผงเซลลแแสงอาทิตยแโดยตอสายไฟแบบขนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การเกิดพลังงานไฟฟูาจากเซลลแแสงอาทิตยแ 
 

 อยางไรก็ตามการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลลแแสงอาทิตยแก็ยังมีอยูอยางตอเนื่อง โดยใชสารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์สู ง                    
มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟูาประมาณ 15  ในอุณหภูมิไมเกิน 30 oC แตประสิทธิภาพของเซลลแแสงอาทิตยแจะต่ําลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังสมการ
ประสิทธิภาพเซลลแแสงอาทิตยแตอไปนี้ 

η = ηr {1+βr (Tr-Tc )}  (1) 
เมื่อ 
η  คือ ประสิทธภิาพของเซลลแที่อุณหภูมิตางๆ  
ηr คือ ประสิทธิภาพของเซลลแที่อุณหภูมิอางอิง 25oC 
βr คือ คาคงที่เซลลแสําหรับซิลิกอนอยูที่ 0.004-0.006 (oC-1) 
Tr คือ อุณหภูมิอางอิง 25oC 
Tc คือ อุณหภูมิใดๆ (oC) 
 ซ่ึงการทดลองนี้จะนําแผงระบบความรอน (Cooling Pad) มาใชเพื่อใหสามารถนําน้ําหมุนเวียนกลับมาใชใหมได ซ่ึงเป็นการประหยัดทรัพยากร
และประหยัดพลังงานอีกดวย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อสรางอุปกรณแลดอุณหภูมิใตแผงเซลลแแสงอาทิตยแโดยใชระบบน้ําหลอเย็น 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของเซลลแแสงอาทิตยแกอนและหลัง ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
 เนื่องจากมีการใชเซลลแแสงอาทิตยแเป็นแหลงผลิตไฟฟูากันอยางแพรหลาย จึงมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการลดอุณหภูมิของเซลลแแสงอาทิตยแ
มากมายทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 ประจวบ อํานาจประเสิรแฐสุข ทดลองและศึกษาผลกระทบอุณหภูมิของเซลลแแสงอาทิตยแที่มีตอคุณสมบัติของการแสไฟฟูา โดยออกแบบชุด
แลกเปลี่ยนความรอน 3 แบบคือ แบบอนุกรม แบบขนานและแบบแผน ซ่ึงใชน้ําเป็นตัวถายเทความรอนจากเซลลแแสงอาทิตยแ ใชระบบแสงอาทิตยแเทียมที่
ความเข็มแสง 623.91 W/m2 โดยปรับอัตราการไหลเชิงมวลที่ 0.005 0.010 0.015 0.020 และ0.025 kg/sec ผลการทดสอบปรากฏวาแผงเซลลแ
แสงอาทิตยแมีอุณหภูมิลดลง 5.09 oC เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลลแแสงอาทิตยแกอนติดตั้งและหลังติดตั้ง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 4.52% 
เพิ่มขึ้นเป็น 8.06% 
 น้ําฝน โอวศิริกุล และคณะ  วิจัยโมดูลโฟโตโวลตาอิกรวมกับรางรวมแสงรูปประกอบพาราโบลา ที่อัตราการรวมแสงเทากับ 3 และครึ่งมุมรับ
รังสีเทากับ 36 กับเซลลแแสงอาทิตยแขนาด 3.77 X 11.4 cm2 จํานวน 30 เซลลแ โดยตอแบบอนุกรมกัน เปรียบเทียบพลังงานไฟฟูาของเซลลแแสงอาทิตยแ
ทํางานรวมกับรางรวมแสง โดยมีการระบายความรอนและไมมีการระบายความรอนใตตูโมดูลที่มีความเขมของแสงเทากัน รวมถึงการระบายความรอนโดย
ใชอากลิกซิลเวอรแเป็นสารระบายความรอน ซ่ึงมีแผนไมกาและแผนซิลิโคนยางเป็นฉนวน พบวา ตูที่มีการระบายความรอนโดยใชน้ําจะผลิตกระแสไฟได
มากกวาตูที่ไมมีระบบระบายความรอน และในสวนของระบบระบายความรอน การใชอากลิกซิลเวอรแกับแผนซิลิโคนยางสามารถระบายความรอนไดดีกวา 
 Braunstein และคณะ  ไดทําการศึกษาระบบโวลตาอิกรวมกับระบบผลิตน้ํารอน โดยติดตั้งระบบน้ํารอนไวดานลางของแผงเซลลแแสงอาทิตยแ
เพื่อระบายความรอนใหกับเซลลแแสงอาทิตยแ โดยติดต้ังทอน้ําตามความยาวของแผง และอาศัยความรอนจากเซลลแแสงอาทิตยแผลิตน้ํารอน จากการ ศึกษา
ผลที่ไดจากการทดลองแตกตางจากทฤษฎี 5% ประสิทธิภาพของระบบโวลตาอิก 10.7% และระบบน้ํารอนมีประสิทธิ์ภาพ 42%  
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วิธีด าเนินการวิจยั 

- อุปกรณ๑ในการทดลอง 
 1) แผงเซลลแแสงอาทิตยแ 300วัตตแ แบบ ขนาด 1970 × 990 มิลลิเมตร 
 2) แผงแลกเปลี่ยนความรอนอลูมิเนียมขนาด 1700 × 900 มิลลิเมตร โดยมีทออลูมิเนียมเสนผานศูนยแกลาง 7 มิลลิเมตร จํานวน 9 ทอ แผนฟิน
อลูมิเนียมจํานวน 21 แผน  
 3) ชุดระบายความรอนโดยใชน้ํา (Cooling Pad) มีพัดลม 4 วัตตแจํานวน 2ตัวเป็นการลดความรอนของน้ํา และใชปใ๊มน้ํากระแสตรง 4 วัตตแเพื่อสง
น้ําไประบายความรอนใตเซลลแแสงอาทิตยแ โดยใชแผงเซลลแแสงอาทิตยแ 20 วัตตแ เป็นแหลงใหพลังงาน  
 4) มอเตอรแกระแสตรงขนาด 300 วัตตแใชเป็นตัวตานทานเพื่อวัดกระแสไฟฟูาที่ไหลผาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 อุปกรณแตางๆในการทดลอง 
-   วิธีการทดลอง 
1) นําแผงอลูมิเนียมลดความรอนติดดานลางแผงเซลลแแสงอาทิตยแ ตั้งแผงแสงอาทิตยแทั้ง 2 แผง บนแทนทํามุม 15o กับพื้น ตั้งแผงเซลลแแสงอาทิตยแ

บนชั้นดาดฟูา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2) ตอทอน้ําจากแผงอลูมิเนียมเขากับชุดระบายความรอนโดยใชน้ํา (Cooling Pad) โดยมีอัตราการไหลที่ 21 วินาที/ลิตร เดินเครื่องโดยใชแผงเซลลแ

แสงอาทิตยแขนาด 20 วัตตแ ตอมอเตอรแขนาด 300 วัตตแเขากับแผงเซลลแแสงอาทิตยแขนาด 300 วัตตแ  
3) บันทึกคาแรงดันไฟฟูา คากระแสฟูา อุณหภูมิ ความเขมแสง และ อัตตาการไหลของน้ํา ทุก 10 นาที ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา 
4) หาคากําลังไฟฟูาจากสมการที่ 2 

 
P = I × V  (2) 

 เมื่อ  
  P คือ กําลังไฟฟูา (W) 
  I คือ กระแสไฟฟาู (A) 
  V คือ แรงดันไฟฟูา (V) 
 หาคาความรอนทีถ่ายเทจากสมการที ่3 

Q = mcp∆T  (3) 
 เมื่อ  
  Q คือ พลังงานความรอน (kJ) 
  m คือ มวลวัสดุถายเทความรอน (kg) 
  cp คือ ความจุความรอน (kJ/kg.K) 
  ∆T คือ ความแตกตางอุณภูมิของวัสดุ (K) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองการระบายความรอนของแผงเซลลแแสงอาทิตยแโดยระบบน้ําหลอเย็นทําการเก็บผลทุกๆ 10 นาทีในชวงเดือนกุมภาพันธแ ไดผล
ความเขมแสงอาทิตยแดังนี ้
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รูปที่ 4 ความเขมแสงดวงอาทิตยแ 

 
 จากกราฟความเข็มแสงสูงอยูประมาณ 1,050 -1,250 วัตตแ/ตารางเมตร ซ่ึงอยูในชวงเวลา 12.30 น.  ซ่ึงความเขมแสงจะมีความสัมพันธแกับ
กําลังไฟฟูาที่วัดได 

 
รูปที่ 5 อุณหภูมขิองแผงเซลลแแสงอาทิตยแ 

 
 จากกราฟแสดงถึงความแตกตางของอุณหภูมิของแผงเซลลแแสงอาทิตยแทั้ง2แผง สังเกตไดวาอุณหภูมิเสนแรกคืออุณหภูมิของแผงเซลลแ
แสงอาทิตยแที่มีระบบระบายความรอนติดที่อยูใตแผงจะมีอุณหภูมิที่ต่ํากวา และมีอุณหภูมิตางกันมากสุดในชวงเวลา 12.00 – 15.00 น.อุณหภูมิที่ตางกันนี้
จะสงผลถึงกําลังไฟฟูาที่ตางกันของทั้ง2แผงดวย 
 จากนั้นตอมอเตอรแเพื่อวัดกระแสไฟฟูาและแรงดันไฟฟูาคํานวณตามสมการที่2จะไดคากําลังไฟฟูาออกมา 
 

 
รูปที่ 6 กําลังไฟฟูาของแผงเซลลแแสงอาทิตยแ 

 
เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นวาแผงเซลลแแสงอาทิตยแที่ 1  ที่ติดระบบระบายความรอนใตแผงนั้นมีกําลังไฟฟูามากสุดที่ 287.6 วัตตแและแผงเซลลแ

แสงอาทิตยแที่2ซ่ึงไมมีระบบระบายความรอนมี่กําลังไฟฟูามากสุดที่ 248.6 วัตตแ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 12.77% ซ่ึงสอดคลองกับสมการที่ 1 คือเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพของเซลลแแสงอาทิตยแลดลง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจวบ อํานาจประเสสิรแฐสุข น้ําฝน โอวศิริกุล และ
Braunstein และคณะ  ที่ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการลดอุณภูมิของแผงเซลลแแสงอาทิตยแเชนเดียวกัน  
 เมื่อดูที่ระบบน้ําหลอเย็นจะเห็นวาอุณหภูมิของน้ําตางกันประมาณ 5 – 8 องศาเซลเซียส ดังรูปตอไปนี้ 
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รูปที่ 7 อุณหภูมิน้ําเขาและออกของระบบหลอเย็น 

 
เมื่อใหสมการที่ 3 คํานวณดูจะเห็นวาระบบหลอเย็นสามารถนําพลังงานความออกไปได 470.1 kJ แตเครื่องหลอเย็น(Cooling Pad) สามารถ

นําความรอนออกไดถึง 2,177.24 kJ ทําใหสามารถตอกับแผงเซลลแแสงอาทิตยแเพื่อลดความรอนไดอีก 4 แผง เมื่อคํานวณความคุมทุนแลวใชเวลาที่ 11 
เดือน สามารถคืนทุนได 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การติดตั้งระบบหลอเย็นโดยการเดินทออลูมิเนียมน้ําใตแผงเซลลแแสงอาทิตยแสามารถอุณหภูมิไดมากสุดจาก 71.1 องศาเซลเซียส เหลือเพียง 
62.2 องศาเซลเซียส และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟูาไดมาขึ้นถึง 12.77% และระบบน้ําหลอเย็นยังสามารถตอกับแผงเซลลแแสงอาทิตยแไดถึง 4 แผง 
เมื่อคํานวณระยะเวลาคืนทุนโดยตอครบทั้ง 4 แผงแลว ใชเวลาที่ 11 เดือน 
 
กิตติกรรมประการ 
 ขอขอบพระคุณ พอ แม ครู อาจารยแ และคุณสุธา ลอยเดือนฉาย ที่ไดชี้แนะแนวทางในการทํางานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหสถานที่ในการทําวิจัย 
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ภาคโปสเตอร๑ 

 
ป๓ญหาการบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีผ๎ูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมํเคยเป็นลูกจ๎าง 

THE ENFORCEMENT OF LEGAL ISSUES ON SOCIAL SECURITY:  
A CASE STUDY ON VOLUNTARY INSURER WHO HAS NEVER BEEN EMPLOYED 

 
       เนตินัยน๑ ศรีทน1 
       Netinai Sriton 

 
บทคัดยํอ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใญหาการบังคับใชกฎหมายวาดวยการประกันสังคมแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
เพื่อศึกษาถึงสภาพปใญหาของการเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง ทั้งในดานหลักเกณฑแการเขาเป็นผูประกันตน ดานประโย ชนแทดแทน 
ดานอัตราเงินสมทบ และดานการส้ินสุดความเป็นผูประกันตน โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตน
แบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางตามกฎหมายประกันสังคมของตางประเทศ ไดแก ประเทศเดนมารแก ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใต เพื่อนํา มา
วิเคราะหแและเสนอแนะปรับปรุง แกไขขอบกพรอง อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาระบบประกันสังคมสําหรับผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของ
ประเทศไทยใหมีความเหมาะสมตอไป 
 จากการศึกษาพบวากฎหมายประกันสังคมที่บังคับใชแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศไทยมีการนําเง่ือนไขดานอายุ
มาเป็นหลักเกณฑแในการสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง ซ่ึงไมสอดคลองตอหลักการประกันสังคมที่ตองการใหประชาช นทุกคนมี
หลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิต ประกอบกับประโยชนแทดแทนที่กําหนดไวยังมีขอบเขตการคุมครองที่นอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผู ประกันตนแบบ
สมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของตางประเทศที่มีการกําหนดประโยชนแทดแทนไวใกลเคียงหรือเทียบเทากับผูประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจาง รวมทั้งอัตรา
เงินสมทบของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางยังกําหนดไวเป็นรูปแบบที่แนนอนตายตัวและเชื่อมโยงกับประโยชนแทดแทนที่ผูประกันตนพึง
ไดรับซ่ึงเป็นอัตราเงินสมทบที่สูงเมื่อเทียบกับประโยชนแทดแทนที่มีสิทธิไดรับ และหลักเกณฑแการสิ้นสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัคร ใจที่ไมเคยเป็น
ลูกจางนั้นมิไดนําประเด็นการส้ินสุดความเป็นผูประกันตนจากการขาดสงเงินสมทบมาเป็นหลักเกณฑแในการส้ินสุดความเป็นผูประกันตน ทําใหผูประกันตน
แบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางขาดวินัยในการจายเงินสมทบอยางสม่ําเสมอ สงผลใหไมสามารถยื่นขอรับประโยชนแทดแทนไดเนื่องจากจายเ งินสมทบไม
ครบตามเง่ือนไขที่กําหนดไว 

ดังนั้นจึงควรมีการแกไขกฎหมายวาดวยการประกันสังคมที่ใชบังคับแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจาง โดยใหประชาชนทุกคนที่ไมได
เป็นลูกจางมีสิทธิสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางไดโดยไมจํากัดอายุและหากบุคคลใดไมมีรายไดเพียงพอตอการจ ายเงินสมทบให
บิดามารดา หรือหัวหนาครอบครัวสามารถสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางแทนบุคคลนั้นไดและใหอยูภายใตความดูแลรับผิดชอบ
ของบุคคลนั้น เพื่อใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิต อีกทั้งควรเพิ่มประโยชนแทดแทนใหมีขอบเขตความคุมครองใกลเ คียงกับ
ผูประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจางในขณะเดียวกันควรเพิ่มรูปแบบอัตราเงินสมทบใหมีความหลากหลายตามประโยชนแทดแทนที่เพิ่มขึ้นดวยและควรนํา
เง่ือนไขการขาดจายเงินสมทบมาเป็นหลักเกณฑแการสิ้นสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางดวยเพื่อสรางแรงจูงใจและสรางวินัยใน
การจายเงินสมทบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางไดรับประโยชนแทดแทนในยามที่ตนตองประสบเหตุเดือดรอนตอการ
ดํารงชีวิตและเป็นไปตามหลักการประกันสังคมที่ตองการใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิต 
 
ค าส าคัญ:  ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง/ประกันสังคม/การบังคับใชกฎหมาย 
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Abstract  
This research aims to study the problems of social security law enforcement to a voluntary insurer who has never been 

employed.  To study the problems of the voluntary insurer who has never been employed with the criteria of insurer, benefits, 
contribution rate and termination of the insurer.  The study compared the welfare of social security to the voluntary insurer who 
insures under the International social security laws such as Denmark, Japan and South Korea. To analyze and suggest 
improvements and correcting mistakes that will entail the development of the social security system for the voluntary insurer 
and to be appropriated in the future.  

The result has found that their age has been used as a requirement to apply for the voluntary insurer who has never 
been employed. This is also not consistent with the aims of social security which requires all people to have some guarantee of 
stable living.  However, the set defined benefits still have less scope to insure when compared to the voluntary insurer who has 
never been employed in a foreign country and have similar defined benefits or equivalent to the compulsory insurer who has 
been employed.  It includes  the contribution rate of the voluntary insurer who has never been employed and set in a fixed form 
which relates to the insurer’s benefit, which is a high contribution rate compared to eligible benefits. This also is the principle of 
ending for the voluntary insurer who has never been employed, does not remove the issue of termination of the insurer from a 
lack of unpaid contribution rates as a basis for terminating the insurer. This makes the voluntary insurer who has never been 
employed to lack discipline to pay regular contributions. As a consequence, the applicant cannot claim compensation because 
he or she has failed to meet the required conditions of unpaid contribution rates in full. 

Hence, the social security law for the voluntary insurer who has never been employed should be amended. This 
means that all people who are not employed are eligible to apply for the voluntary insurer who has never been employed at 
any age. If a person does not have sufficient income to pay contributions to his or her parents, the head of the family can apply 
for the voluntary insurer who has never been employed instead and should be under the responsibility of that person. To ensure 
that all people have a stable guarantee of living. It should also be possible to increase benefits within the scope close to the 
compulsory insurer who is an employee.  Meanwhile, this should increase the information on the contribution rate forms 
following the benefits increasing. This should also be used as a condition of unpaid contribution rates as a basis for terminating 
the voluntary insurer who has never been employed in order to motivate and discipline the regular contributor. To ensure the 
voluntary insurer who has never been an employee receives compensation for his or her life-threatening and social security 
needs, and to ensure that all people have a stable life and financial security. 
 
Keyword: Voluntary insurer who has never been employed, Social Security, Enforcing 
 
บทน า 
 การประกันสังคมเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐเลือกใชเพื่อดูแลประชาชนโดยยดึหลักการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนซ่ึงรัฐเป็น
ผูเขามาควบคุมและดูแลรวมถึงเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือประชาชน โดยการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา กองทุนประกั นสังคม และให
ประชาชนผูที่มีรายไดพอที่จะชวยเหลือตนเองและมีสิทธิเขาสูระบบการประกันสังคมสงเงินสมทบเขามาในกองทุนประกันสังคมและรัฐสมทบเขามาอีกสวน
หนึ่งเพื่อเป็นเงินทุนในการจัดสวัสดิการดานตางๆที่จําเป็นและเป็นการชวยเหลือประชาชนไดยามที่เกิดเหตุเดือดรอน 
 สําหรับประเทศไทยนั้นมีการตรากฎหมายประกันสังคมฉบับแรกขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยไดตรา
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 และกําหนดใหมีการกําหนดใหมีการประกันสังคม 6 ประเภท คือ การประกันกรณีการเจ็บปุวย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหแบุตร กรณีชราภาพและกรณีฌาปนกิจ โดยกําหนดใหประชาชนที่มีรายไดตั้งแตเดือนละสองบาทขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพไม
จํากัดเฉพาะลูกจาง สามารถเขาเป็นผูประกันตนตามระบบประกันสังคมไดและไมมีการแยกประเภทผูประกันตน แตการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฉบับนี้กลับไมไดรับความสนใจจากประชาชนและประสบปใญหาเพราะประชาชนขาดความเชื่อถือในดานการเงินของรัฐบาลและเกรงวาจะ
ไมไดรับประโยชนแทดแทนตามกฎหมาย จนตองมีการระงับการบังคับใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497  โดยไมมีกําหนด กระทั่งปี พ.ศ. 2533 ได
มีการตรากฎหมายประกันสังคมขึ้นบังคับใชอีกครั้งหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 
และไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหมีความสอดคลองและเหมาะสม ทั้งในดานเงินสมทบ ประโยชนแทดแทน ประเภทของผูประกันต น 
ตลอดจนเง่ือนไขตางๆตามกฎหมายและใชบังคับมาจนถึงปใจจุบัน โดยมีการใหความคุมครองและแบงประเภทผูประกันตนออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ผูประกันตนแบบบังคับหรือผูประกันตนตามมาตรา 33 สําหรับผูที่เป็นลูกจางของนายจาง โดยบังคับใหสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 
คนขึ้นไปตองแจงรายชื่อลูกจางเขาสูระบบประกันสังคม 
 ผูประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจางหรือผูประกันตนตามมาตรา 39 ซ่ึงตองมีคุณสมบัติเคยเป็นผูประกันแบบบังคับ โดยมีการสงเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคมอยางนอย 12 งวดเดือนและตองสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจ ภายในระยะเวลา 6 เดือนภายหลังการพนสภาพการ
เป็นลูกจาง 
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 ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางหรือผูประกันตนตามมาตรา 40 โดยเป็นผูที่ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน เกษตรกร พอคา 
แมคา นักเรียน นักศึกษา ทนายความ เจาของกิจการที่มิไดเขาสูระบบประกันสังคม เป็นตน ซ่ึงบุคคลเหลานี้ถือวาเป็นแรงงานนอกระบบและเป็นกําลัง
แรงงานสวนใหญของประเทศ จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในปี 2558 พบวา จากจํานวนผูมีงานทํา 38.3 ลานคน เป็นผูทํางานที่เป็นแรงงาน
ในระบบ 16.9 ลานคน (รอยละ 44.1) และเป็นแรงงานนอกระบบ 21.4 ลานคน (รอยละ 55.9)  ซ่ึงบุคคลเหลานี้ลวนแลวแตขาดสวัสดิการดานการ
ประกันสังคมเพราะมิไดเป็นลูกจาง ทําใหขาดหลักประกันที่มั่นคงหากเกิดกรณีประสบเหตุเดือดรอน ถึงแมวาบุคคลเหลานี้จะไดรับสวัสดิ การการ
รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค แตดวยบุคคลเหลานี้สวนใหญเป็นผูมีรายไดนอยและมีรายไดที่ไมแนนอน
แมวาจะไดรับการรักษาพยาบาลฟรีก็ตาม แตหากตองหยุดงานยอมทําใหขาดรายไดจนอาจสงผลกระทบตอครอบครัวและอาจนํามาซ่ึงปใญหาสังคมดา น
อื่นๆตามมา 
 จากสภาพปใญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยไดพยายามศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่
ไมเคยเป็นลูกจางตามกฎหมายของตางประเทศที่มีการจัดสวัสดิการในทํานองเดียวกันนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงและวางแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการ
ดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของไทยตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎีและหลกัการประกันสังคม 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใชพระราชบัญญัติประกันสังคมแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็น
ลูกจาง 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายประกันสังคมของประเทศเดนมารแก ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใต ที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการดานการ
ประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
 4. เพื่อวิเคราะหแแนวทางแกไขและพัฒนากฎหมายประกันสังคมใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อสรางหลักประกันที่มั่นคงใหแก
ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ มุงศึกษาและวิเคราะหแแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบ
สมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางและศึกษาถึงสภาพปใญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกผูประกันตนแบบสมัครใจที่
ไมเคยเป็นลูกจาง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง เ พื่อให
ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางไดรับสวัสดิการดานการประกันสังคมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังขาด
ความเหมาะสมทั้งในดานหลักเกณฑแการเขาเป็นผูประกันตน ดานประโยชนแทดแทน ดานอัตราเงินสมทบและดานการสิ้นสุดความเป็นผูประกันตน จึงไม
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางและไมเป็นไปตามหลักการประกันสังคมที่มุงใหประชาชนไดร วมกัน
เฉลี่ยทุกขแเฉลี่ยสุขในยามที่เกิดเหตุเดือดรอนตอการดํารงชีวิต ดังนั้นจึงควรมีการแกไขและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแก
ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตอการดํารงชีวิต เพื่อสรางหลักประกันที่มั่นคงใหแกผูประกันตนแบบสมัคร
ใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาคนควาและวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยการศึกษาคนควาจาก รัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับตางๆ บทความทางวิชาการ วารสาร ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธแ เว็ปไซตแตางๆ รวม
ตลอดถึงการสัมภาษณแบุคคลผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานการประกันสังคมและดานแรงงานนอกระบบโดยตรง เพื่อหาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะในเรื่องนี้ตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของตางประเทศ คือ ประเทศเดนมารแก ประเทศ
ญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใตใน 4 ประเด็นสําคัญพบวา 
 ดานหลักเกณฑแการเขาเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศเดนมารแกนั้นมีการกําหนดอายุของผูที่จะสมัครเขาเป็น
ผูประกันตนโดยแบงตามประเภทของประโยชนแทดแทน คือ ประโยชนแทดแทนกรณีเจ็บปุวยใหความคุมครองประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศ
เดนมารแก ทั้งนี้เด็กที่อายุต่ํากวา 16 ปีจะไมอยูในขายนี้ แตบิดามารดาสามารถสมัครใหบุตรของตนได ประโยชนแทดแทนกรณีชราภาพใหความคุมครองแกผู
ที่อาศัยอยูในประเทศเดนมารแก ไมนอยกวา 3 ปี ในชวงอายุ 15-67 ปี ประโยชนแทดแทนกรณีวางงาน จะตองเป็นผูที่มีอายุระหวาง 18-63 ปี และจะเขา
ขายความคุมครองตอเมื่อทํางานเป็นเวลาอยางนอย 9 ชั่วโมงตอสัปดาหแสําหรับกรณีลูกจาง ถาเป็นอาชีพอิสระตองมีการจายเงินสมทบเต็มจํานวนตามที่
กําหนดก็จะไดรับความคุมครองและประโยชนแทดแทนกรณีสงเคราะหแครอบครัวหรือกรณีสงเคราะหแบุตรจะจายใหเด็กทุกคนที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ซ่ึงจะ
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ครอบคลุมประชาชนทุกคนประเทศญี่ปุุนแมจะมิใหสิทธิในการสมัครเป็นผูประกันตนแกเด็ก แตก็มีการจัดระบบประกันสุขภาพใหครอบคลุมการประกัน
สุขภาพแกเด็กไดโดยผานทางระบบประกนัสุขภาพของลูกจางในสถานประกอบการ รวมถึงการประกันสุขภาพแหงชาติที่ใหความคุมครองทางการแพทยแแก
บุคคลผูประกอบอาชีพอิสระโดยทั่วไปและรวมถึงผูที่พํานักอยูในประเทศญี่ปุุนดวย สําหรับการประกันบํานาญจะครอบคลุมผูประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุ
ระหวาง 20-59 ปี แตหากยื่นขอรับบํานาญในชวงอายุ 60-64  จํานวนเงินบํานาญที่ไดรับจะลดลง แตถาเลือกจะรับหลังอายุ 65 ปีจนถึงอายุ 70 ปี จํานวน
เงินบํานาญที่ไดรับจะเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศเกาหลีใตนั้นแผนงานบํานาญแหงชาติจะครอบคลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไปจนถึง 65 ปี ซ่ึง
แตกตางจากประเทศไทยที่กําหนดใหเฉพาะผูที่ไมไดเป็นลูกจางตามมาตรา 33 หรือไมอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตองมี
อายุไมต่ํากวา 15 ปีบริบูรณแและไมเกิน 60 ปีบริบูรณแเทานั้นจึงมีสิทธิสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางได 
 ดานประโยชนแทดแทนของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศเดนมารแกมีการกําหนดใหผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคย
เป็นลูกจางมีสิทธิไดรับประโยชนแทดแทนเชนเดียวกับผูประกันตนที่เป็นลูกจาง โดยจะไดรับประโยชนแทดแทน 7 กรณี ไดแก ประโยชนแทดแ ทนในการ
เจ็บปุวยและคลอดบุตร ประโยชนแทดแทนในกรณีอุบัติเหตุจากการทํางานและโรคจากการทํางาน ประโยชนแทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ประโยชนแทดแทน
ในกรณีราภาพ ประโยชนแทดแทนในกรณีตาย ประโยชนแทดแทนกรณีประกันวางงานและประโยชนแทดแทนกรณีสงเคราะหแครอบครัว  มีเพียงประโยชนแ
ทดแทนกรณีวางงานเทานั้นที่เป็นระบบสมัครใจ ซ่ึงผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางจะเลือกสมัครหรือไมก็ได ประเทศญี่ปุุ นมีการกําหนด
ประโยชนแทดแทนใหผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางมีสิทธิไดรับเชนเดียวกับลูกจาง ไดแก ประโยชนแทดแทนดานการประกันสุ ขภาพ 
ประโยชนแทดแทนการประกันบํานาญ ประโยชนแทดแทนการประกันการวางงาน ประโยชนแทดแทนการประกันโรคและการเจ็บปุวยอันเนื่องมาจากก าร
ทํางานและประโยชนแทดแทนการประกันความมั่นคงในดารดํารงชีวิต ซ่ึงมีเพียงบางกรณีเทานั้นที่คุมครองเฉพาะลูกจาง ไดแก การประกันความมั่นคงใน
การทํางานและการประกันอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการทํางาน สําหรับประเทศเกาหลีใตมีการกําหนดประโยชนแทดแทนที่ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคย
เป็นลูกจางมีสิทธิไดรับเชนเดียวกับลูกจาง คือประโยชนแทดแทนกรณีประกันสุขภาพและประโยชนแทดแทนกรณีชราภาพ  ซ่ึงแตกตางจากประเทศไทยที่
กําหนดทางเลือกใหผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางมีสิทธิเลือกการจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมเป็น 2 ทางเลื อก โดยผูประกันตน
ทางเลือกที่ 1 จะไดรับประโยชนแทดแทน 3 กรณี ไดแก ประโยชนแทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ซ่ึงจะไดรับเงินทดแทนขาดรายไดกรณีเขา
รับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผูปุวยในต้ังแต 1 วันขึ้นไปในอัตราวันละ 200 บาท ปีละไมเกิน 30 วันและจะไดรับตอเมื่อภายในระยะเวลาสี่เดือน 
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือนกอนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชนแทดแทนในกรณีทุพพลภาพ จะไดรับเ งิน
ทดแทนขาดรายไดตอเดือนเป็นระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงมีการกําหนดอัตราประโยชนแทดแทนตามระยะเวลาที่มีการสงเงินสมทบโดยขั้นต่ําเดือนละ 500 บาท
และสูงสุดเดือนละ 1,000 บาท และประโยชนแทดแทนในกรณีตาย ไดรับเงินคาทําศพในอัตรา 20,000 บาท ซ่ึงจะไดรับตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบ สอง
เดือน ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหกเดือนกอนเดือนที่ถึงแกความตาย เวนแตผูประกันตนถึงแกความตายเพราะอุบัติเหตุใหจายเงินคา
ทําศพตอเมื่อภายในระยะเวลาหกเดือน ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนเดือนที่ถึงแกความตาย สําหรับผูที่เ ลือกเป็น
ผูประกันตนทางเลือกที่ 2 จะไดรับประโยชนแทดแทนและมีเง่ือนไขเชนเดียวกับผูประกันตนทางเลือกที่ 1 แตจะมีสิทธิไดรับประโยชนแทดแทนเพิ่มเติม คือ 
ประโยชนแทดแทนในกรณีชราภาพซ่ึงจะไดรับเป็นเงินบําเหน็จชราภาพพรอมดวยผลประโยชนแตอบแทนรายปีตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
ในแตละปี และมีสิทธิยื่นขอรับประโยชนแทดแทนในกรณีชราภาพไดตอเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณแและไมประสงคแจะเป็นผูประกันตนตอไป 

ดานอัตราเงินสมทบของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศเดนมารแกเดิมนั้นระบบประกันสังคมไดรับการจัดสรรมาจาก
เงินงบประมาณ จนถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 ลูกจางและผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางตองจายเงินสมทบเขากองทุน จนในปี ค.ศ.
1997 ไดมีการเก็บเงินสมทบจากนายจางดวย โดยมีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจางและลูกจางในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนและเพิ่มเป็นร อยละ 8 
ของเงินเดือนลูกจางตั้งแตปี ค.ศ. 1998 เป็นตนมา สวนเงินสมทบที่เก็บจากผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางใกลเคียงกับการจัดเก็บเงินสมทบ
จากลูกจางทั่วไป ประเทศญี่ปุุนการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการประกันสุขภาพหัวหนาครัวเรือนจะเป็นผูรับผิดชอบในการจายเงินสมทบเพียงฝุ ายเดียวใน
ลักษณะที่เรียกวาภาษีประกันสุขภาพและจะคุมครองถึงผูที่อยูในครอบครัว เชน บุตร หลาน คูสมรสและผูอยูภายใตการอุปการะดวย สวนจํานวนที่ตอง
จายนั้นจะพิจารณาจากรายไดและทรัพยแสินตลอดจนภาษีที่บุคคลนั้นเสียใหแกรัฐ ซ่ึงจะอยูที่ประมาณ 100,000-150,000 เยนตอปี โดยในสวนของรัฐจะ
จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นคาใชจายดานการบริหารและจายบางสวนสําหรับคาใชจายดานประโยชนแทดแทนในสวนการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการประกัน
บํานาญจะจัดเก็บในอัตราคงที่เป็นจํานวน 13,300 เยนตอเดือน สําหรับประเทศเกาหลีใตจะมีการกําหนดเบี้ยประกันที่ตองจายตามความสามารถที่จะจาย
โดยพิจารณาจากขนาดของครอบครัว เนื่องจากเป็นการยากที่จะประมาณการรายไดของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางโดยเฉพาะผูที่อยูใน
เขตชนบทจึงไดใชทรัพยแสินและขนาดของครอบครัวเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจายเบี้ยประกัน  ซ่ึงแตกตางจากประเทศไทยที่มีการกําหนดรูปแบบ
อัตราเงินสมทบที่ตายตัว กลาวคือ ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางที่เลือกทางเลือกที่ 1 จะตองจายเงินสมทบในอัตราเดือนละ 100 บาท โดย
ผูประกันตนจายเอง 70 บาทและรัฐบาลจายสมทบ 30 บาท สวนผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางที่เลือกทางเลือกที่ 2 จะตองจ ายเงินสมทบ
ในอัตราเดือนละ 150 บาท โดยผูประกันตนจายเอง 100 บาทและรัฐบาลจายสมทบ 50 บาท และเฉพาะผูประกันตนทางเลือกที่ 2 หากประสงคแจะไดรับ
ประโยชนแทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นสามารถจายเงินสมทบเพิ่มเติมไดอีกไมเกินเดือนละ 1,000 บาท 

ดานการส้ินสุดความเป็นผูประกันตนของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศเดนมารแกความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจ
ที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศเดนมารแกนั้นจะสิ้นสุดลงดวยสาเหตุที่คลายคลึงกับผูประกันตนที่เป็นลูกจาง ซ่ึงจะสิ้นสุดดวยสาเหตุตายหรือลาออกจากการ
เป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง ประเทศญี่ปุุนการสิ้นสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศญี่ปุุนนั้นจะ
สิ้นสุดลงดวยสาเหตุการตาย หรือประสงคแลาออกจากการเป็นผูประกันตนเชนเดียวกับผูประกันตนที่เป็นลูกจาง แตทั้งนี้การแสดงความจํานงลาออกจาก
การเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางนั้นจะมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับกรณีการยื่นขอรับประโยชนแทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ 
กลาวคือผูประกันตนที่แสดงความจํานงลาออกจากการเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางและยื่นขอรับประโยชนแทดแทนกรณีชราภาพกอน
อายุครบ 65 ปีบริบูรณแ จํานวนเงินบํานาญที่ไดรับจะลดลง แตหากผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางแสดงความจํานงลาออกจากการเป็น
ผูประกันตนและยื่นขอรับประโยชนแทดแทนภายหลังอายุครบ 65 ปีบริบูรณแ จํานวนเงินบํานาญที่ไดรับจะเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศเกาหลีใตความเป็น



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 511 
 

ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศเกาหลีใตจะสิ้นสุดลงดวยสาเหตุการตายหรือประสงคแลาออกจากการเป็นผูประกันตนเชนเดียวกับ
ผูประกันตนที่เป็นลูกจาง ซ่ึงมีความคลายคลึงกับการส้ินสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศไทยที่กําหนดใหผูประกันตน
แบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางจะสิ้นสุดความเป็นผูประกันตนตอเมื่อตาย หรือไดเป็นผูประกันตนแบบบังคับ หรือผูประกันตนแบบสมัคร ใจที่เคยเป็น
ลูกจาง หรือแสดงความจํานงไมประสงคแเป็นผูประกันตนตอไป 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะหแเปรียบเทียบ การจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศ
เดนมารแก ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใตตางมีการกําหนดอายุของผูมีสิทธิสมัครเขาเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง  แตทั้งนี้มีการ
กําหนดอายุของผูประกันตนแยกตามประเภทของประโยชนแทดแทนแตละประเภท รวมถึงการใหบิดามารดา หรือหัวหนาครอบครัวมีสิทธิสมัครใหแกบุคคล
ในครอบครัวซ่ึงมีอายุไมถึงเกณฑแที่กําหนดได อีกทั้งประโยชนแทดแทนสําหรับผูประกันตนแบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางนั้นตางกําหนดให ใกลเคียงกับ
ประโยชนแทดแทนของผูประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจางมีเพียงบางกรณีเทานั้นที่มีสิทธิไดรับเฉพาะผูประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจาง ในขณะเดียวกัน
อัตราเงินสมทบที่มีการจัดเก็บจากผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางก็มีอัตราเงินสมทบที่ใกลเคียงกับอัตราเงินสมทบของผูประกันตนแบบบังคับ
เชนเดียวกัน ดานการส้ินสุดความเป็นผูประกันตนของแตละประเทศก็มีการกําหนดหลักเกณฑแการสิ้นสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไม เคยเป็น
ลูกจางในลักษณะเดียวกันคือสิ้นสุดดวยสาเหตุการตาย หรือประสงคแลาออกจากการเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางนั่นเอง 
 สําหรับประเทศไทยนั้นมีการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง โดยกําหนดอายุของผูมีสิทธิสมัคร
เขาเป็นผูประกันตนเชนเดียวกัน โดยจํากัดเฉพาะบุคคลที่มิไดเป็นลูกจางหรือไมอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตองมีอายุระหวาง 
15 ปีบริบูรณแและไมเกิน 60 ปีบริบูรณแเทานั้นจึงมีสิทธิสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางได อีกทั้งประโยชนแทดแทนยังมีการกําหนดไวเพียง 
2 รูปแบบและเชื่อมโยงกับอัตราเงินสมทบที่ผูประกันตนตองชําระ โดยผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางที่เลือกรูปแบบที่ 1 ตองจายเงินสมทบใน
อัตราเดือนละ 100 บาทซ่ึงผูประกันตนจายเอง 70 บาทและรัฐบาลจายสมทบ 30 บาท โดยจะไดรับประโยชนแทดแทนทั้งสิ้น 3 กรณี คือ ประโยชนแทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชนแทดแทนกรณีทุพพลภาพและประโยชนแทดแทนกรณีตาย ในขณะที่ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางที่เลือก
รูปแบบที่ 2 ตองจายเงินสมทบในอัตราเดือนละ 150 บาทซ่ึงผูประกันตนจายเอง 100 บาทและรัฐบาลจายสมทบ 50 บาท โดยจะไดรับประโยชนแทดแทนทั้งสิ้น 
4 กรณี คือ ประโยชนแทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชนแทดแทนกรณีทุพพลภาพ ประโยชนแทดแทนกรณีตายและประโยชนแทดแทนกรณีชรา
ภาพ ดานหลักเกณฑแการส้ินสุดความเป็นผูประกันตนนั้นจะสิ้นสุดลงดวยสาเหตุที่ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางถึงแกความตาย หรือไดเป็น
ผูประกันตนแบบบังคับ หรอไดเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจาง หรือแสดงความจํานงไมประสงคแเป็นผูประกันตนตอไปนั่นเอง 
 หากวิเคราะหแเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางของประเทศไทยและของ
ตางประเทศจะพบวากฎหมายประกันสังคมของตางประเทศตางใหความสําคัญตอการจัดสวัสดิการดานการประกันสังคมใหแกผูประกันตนแบบสมัครใจที่
ไมเคยเป็นลูกจาง โดยกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑแตลอดจนประโยชนแทดแทนใหมีความใกลเคียงกับผูประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจาง เพื่ อใหการจัด
สวัสดิการดานการประกันสังคมมีความครอบคลุมประชาชนทุกคนภายในรัฐ อันจะเป็นการลดภาระของรัฐในการจัดสวัสดิการดานตางๆใหแกประชาชน
และสามารถนํางบประมาณไปพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ และเป็นไปตามหลักการประกันสังคมที่มุงใหประชาชนไดรวมกันเฉลี่ยทุกขแ เฉลี่ยสุข พึ่ งพา
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง จากผลสรุปดังกลาวขางตน ผูวิจัยใครขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. ดานหลักเกณฑแการเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
     ควรแกไขหลักเกณฑแและเง่ือนไขการสมัครเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางโดยเพิ่มชวงอายุของผูมีสิทธิสมัครเป็น
ผูประกันตนเป็นอายุ 15 ปีบริบูรณแและไมเกิน 65 ปีบริบูรณแ รวมทั้งใหสิทธิแกบิดามารดาหรือหัวหนาครอบครัวสามารถสมัครเป็นผูประกันตนแทนบุคคล
ในครอบครัวที่มีอายุต่ํากวา 15 ปีบริบูรณแได 
 2. ดานประโยชนแทดแทนของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
              ควรแกไขอัตราประโยชนแทดแทนที่ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางมีสิทธิไดรับ โดยเพิ่มประโยชนแทดแทนดังตอไปนี้ 
     2.1. ประโยชนแทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวุย ควรเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีเขารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภท
ผูปุวยในตั้งแต 1 วันขึ้นไปเป็นอัตราวันละ 300 บาท ปีละไมเกิน 30 วันและเพิ่มเติมกรณีเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยกรณี
ไมไดเขารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผูปุวยใน แตแพทยแระบุใหหยุดพักรักษาตัวตั้งแต 3 วันขึ้นไป ใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรา
วันละ 300บาท ปีละไมเกิน 30 วัน ทั้งนี้เงินทดแทนกรขาดรายไดทั้ง 2 ประเภท เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินปีละ 30 วัน โดยเง่ือนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม 
     2.2. ประโยชนแทดแทนกรณีทุพพลภาพ ควรใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนขาดรายไดตอเดือนเป็นตลอดชีวิต โดยเง่ือนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม 
     2.3. ประโยชนแทดแทนกรณีตาย ควรเพิ่มเงินคาทําศพเป็นอัตรา 30,000 บาท โดยเง่ือนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม 
     2.4. ประโยชนแทดแทนกรณีชราภาพ ควรเพิ่มเงินบําเหน็จชราภาพใหสูงขึ้นตามรูปแบบทางเลือกที่ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็น
ลูกจางไดเลือกไว โดยผูประกันตนที่เลือกรูปแบบที่ 2 จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเดือนละ 50 บาทและผูประกันตนที่เลือกรูปแบบที่ 3 จะไดรับเงิน
บําเหน็จชราภาพเดือนละ 100 บาท ซ่ึงเง่ือนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม  
 และเห็นควรเพิ่มประโยชนแทดแทนของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจ างใหใกลเคียงกับประโยชนแทดแทนของผูประกันตนแบบ
บังคับและผูประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจาง ดังนี้ 
     2.5. ประโยชนแทดแทนกรณีคลอดบุตร ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนแทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือภริยา หรือสําหรับหญิง
ซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปิดเผย โดยใหจายคาบริการทางการแพทยแเหมาจายกรณีคลอดบุตรแกผูประกันตนในอัตรา 5,000 บาท
ตอการคลอดหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวันเขารับบริการทางการแพทยแ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน 
และประโยชนแทดแทนในกรณีคลอดบุตรใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง 
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     2.6. ประโยชนแทดแทนกรณีสงเคราะหแบุตร ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนแทดแทนในกรณีสงเคราะหแบุตรสําหรับบุตรซ่ึงมีอายุไมเกิน 6 ปี
บริบูรณแจํานวนคราวละไมเกิน 2 คน ทั้งนี้ไมวาจะเป็นบุตรที่เกิดกอนหรือหลังการเป็นผูประกันตน โดยใหเหมาจายเป็นเงินในอัตรา 200 บาทตอเดือนตอ
บุตรหนึ่งคน ทั้งนี้ตอเมื่อภายในระยะเวลา 36 เดือนกอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนแทดแทนผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
 3. ดานอัตราเงินสมทบของผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
     ควรเพิ่มรูปแบบเงินสมทบเป็น 3 ทางเลือกและใหมีความสอดคลองกับประโยชนแทดแทนที่ผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางมี
สิทธิไดรับดังนี้ 
     รูปแบบที่ 1 จายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท โดยผูประกันตนจายเอง 70 บาทและรัฐบาลจายอุดหนุน 30 บาทไดรับประโยชนแทดแทน 3 
กรณี คือ ประโยชนแทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชนแทดแทนกรณีทุพพลภาพและประโยชนแทดแทนกรณีตาย 
     รูปแบบที่ 2 จายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผูประกันตนจายเอง 100 บาทและรัฐบาลจายอุดหนุน 50 บาทไดรับประโยชนแทดแทน 4 กรณี 
คือ ประโยชนแทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชนแทดแทนกรณีทุพพลภาพ ประโยชนแทดแทนกรณีตายและประโยชนแทดแทนกรณีชราภาพ 
      รูปแบบที่ 3 จายเงินสมทบเดือนละ 350 บาท โดยผูประกันตนจายเอง 200 บาทและรัฐบาลจายอุดหนุน 150 บาทไดรับประโยชนแทดแทน 
6 กรณี คือ ประโยชนแทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชนแทดแทนกรณีทุพพลภาพ ประโยชนแทดแทนกรณีตาย ประโยชนแทดแทนกรณีชรา
ภาพ ประโยชนแทดแทนกรณีคลอดบุตรและประโยชนแทดแทนกรณีสงเคราะหแบุตร 
 โดยผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจางมีสิทธิเลือกรูปแบบการจายเงินสมทบไดเพียงหนึ่งทางเลือกเทานั้น แตทั้งนี้ผูประกันตนมีสิทธิ
เปลี่ยนการจายเงินสมทบไดปีละหนึ่งครั้ง 
 4. ดานการส้ินสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง 
 ควรเพิ่มสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผูประกันตนแบบสมัครใจที่ไมเคยเป็นลูกจาง โดยกําหนดใหความเป็นผูประกันตนสิ้นสุดลงดวยสาเหตุ
ดังตอไปนี้คือ   4.1. ตาย   4.2. ไดเป็นผูประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39   4.3. แสดงความจํานงตอสํานักงานวา ไมประสงคแเป็นผูประกันตน
ตอไป 4.4 ไมสงเงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน   4.5 ภายในระยะเวลา 12 เดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบ 9 เดือน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธแฉบับนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความกรุณาและความเมตตาจากทาน ศาสตราจารยแ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม ที่ได
ใหเกียรติเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธแฉบับนี้ และใหขอแนะนําในการเขี ยนวิทยานิพนธแ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมและตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาเพื่อใหวิทยานิพนธแฉบับนี้มีความสมบูรณแยิ่งขึ้น ซ่ึงผูเขียนขอขอบพระคุณเป็นอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ที่ไดรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ไดใหความรู ชี้แนะประเด็นปใญหาสําคัญอัน
เป็นประโยชนแตอการทําวิทยานิพนธแ ตลอดจนใหคําแนะนําในการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของตอเนื้อหาวิทยานิพนธแฉบับนี้ใหแกผูเขียน 
 ขอขอบพระคุณทาน ศาสตราจารยแ ดร.ไพโรจนแ กัมพูสิริ ซ่ึงไดกรุณารับเป็นอาจารยแที่ปรึกษา และขอขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.
รุง ศรีสมวงษแ ที่ไดรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ซ่ึงคอยใหคําแนะนําชี้แนะประเด็นวิเคราะหแตางๆ ทั้งไดสละเวลาใหโอกาสเขาพบ และใหคําปรึกษา 
ตลอดจนใหความเอาใจใสหวงใยผูเขียนดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับ ผูบังคับบญัชาและเพื่อนรวมงานสํานักงานประกนัสังคมจังหวัดเชียงรายทุกคน รวมถึงกลัยาณมิตรทุกทานที่คอย
ใหกําลังใจและคําแนะนําในระหวางที่ทาํวิทยานิพนธแฉบับนี้ 
 ผูเขียนขอมอบคุณคาและประโยชนแจากการคนควาอันพึงมีของวิทยานิพนธแฉบับนี้ ใหแกบิดามารดา ที่ไดใหความรักและกําลังใจแกผูเขีย น 
รวมถึงครูและอาจารยแทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอนผูเขียนตลอดมา ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ วิทยานิพ นธแฉบับนี้หากมี
ขอบกพรองประการใดผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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The Study of the Natural Color Extraction Process from plants for Tied- dye Work 
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Nanthip Hasin and Chatdow  Chailor 
 

บทคัดยํอ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษากระบวนการสกัดสีธรรมชาติจากพืช (2) ศึกษาเทคนิคการมัดยอม โดยศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสกัดสีธรรมชาติและการมัดยอม จํานวน 5 แหง ชวงระหวาง พ.ศ. 2546-2557 จํานวน 8 เร่ือง  เป็นการสังเคราะหแขอมูลดวยการรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหแเนื้อหา สรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนดไว แลวนํามาวิเคราะหแโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหแ 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา  การสกัดสีธรรมชาติจากพืช สวนใหญนิยมใชการสกัดสีโดยการตม หรือการสกัดสีแบบรอน พืชใหสีชนิดตาง ๆ ไดจาก
พืชในทองถิ่น โดยใชสวนตางๆ ของพืช ไดแก แกน ลําตน เปลือก กิ่ง ใบ ผล และดอก โดยพืชแตละชนิดใหสีที่แตกตางกัน จากผลการศึกษาพบวา โทนสี
แดง ไดแก ครั่ง เมล็ดคําแสด แกนฝาง เปลือกสมอ โทนสีเหลือง  ไดแก หัวขมิ้นชัน แกนไมพุด ผลดิบมะตูม ดอกผกากรอง ใบขี้เหล็ก และ แกนขนุนโทนสี
น้ําตาล ไดแก แกนคูณ เปลือกผลทับทิม เปลือกไมโกงกาง และเปลือกนนทรี โทนสีดํา ไดแก ผลมะเกลือ ใบกระเม็ง ผลมะกอกเลื่อม เปลือกรกฟูา                  
ผลตับเตา และบัวสาย สารชวยยอม หรือสารกระตุนสี  ประเภทดางไดแก น้ําปูใส และน้ําขี้เถา ประเภทกรด ไดแก น้ําสนิม และน้ําสารสม  
 การศึกษาเทคนิคการมัดยอม พบวา เทคนิคที่ใชในการมัดยอมที่ทําใหเกิดลวดลาย ใชการมัดลายแบบพื้นฐาน โดยมีขั้นตอน 6 วิธีคือ การพับ
แลวมัด การพับแลวเย็บ การมวนแลวมัด การหอแลวมัด การขยําแลวมัด และการพับแลวหนีบ นํามาผสมผสานกันจนเกิดลวดลายใหม ๆ ที่สวยงาม 
 
ค าส าคัญ:  การสกัดสธีรรมชาติ, เทคนิคมัดยอม, การมัดยอม 
 
ABSTRACT 
  The study aimed to study; (1) the process of extracting natural colors from plants and (2) the techniques of tie-dyeing.  
The researchers studied 8 related researches in 5 places concerning the tie-dyeing process between 2546-2557 A.E. The data 
were collected and analyzed to the study areas.  The findings were shown by descriptive analysis. 
 The study revealed that in order to extract the natural colors from plants were done by boiling or by heat extraction.  
Local plants in the areas provides various color by using different parts such as branches, trunks, barks, sticks, leaves, fruits and 
flowers.  Each plants yielded different colors.  The study found that red color was from lac plants, Kamsad seeds, Phang 
branches, and Samor barks.  Yellow color came from turmeric plants, Phut branches, raw Indian Bael fruits, West Indian Lantana 
flowers. senna siamea flowers and jack fruit sticks.  Brown color was from  golden shower sticks,  pomegranate barks,  mangrove 
barks and Nontri barks.  Black color was extracted from ebony fruits, Kameng leaves, olive sequins fruits, Tap tao fruits and cornic 
lines.  The materials for mixing or stimulating were limewater and ash water. For acid materials were rusty water and alum water. 
 The study of the techniques for tie-dyeing revealed that for the pattern technique applied the basic tie which consisted 
of 6 methods; folding and tie, folding and sew, rolling and tie, packing and tie, kneading and tie and folding and pin.  Each 
method could be mixed to create new patterns to be more beautiful.  
  
Keywords:  natural color extracting, tie-dyeing techniques, tie-dyeing 
 
บทน า 
 ปใจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงปใญหาสิ่งแวดลอมและสิ่งที่เป็นพิษจากการใชสีสังเคราะหแกันมากขึ้น สีที่ไดจากธรรมชาติเป็นความรูดั้งเ ดิมของ
ทองถิ่น เป็นภูมิปใญญาที่เกิดจากการสรางสรรคแทางศิลปะที่สืบทอดกันมาจากอดีต (ภัทรานิษฐแ  สิทธินพพันธแและคณะ, 2555)  สีที่ใชในการมัดยอมเป็นสีที่
ไดจากธรรมชาติ เป็นความรูด้ังเดิมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แหลงวัตถุดิบสีธรรมชาติยังสามารถหาไดจากสวนใบ ลําตน เปลือก ผลหัว และรากของ
พืช ที่ใหสีสันสวยงามตามที่เราตองการและหาไดไมยาก (จริยา ทรงพระ, 2553) 

สีมีอิทธิพลตอความรูสึกและความเป็นอยูของมนุษยแ เราใชสีเพื่อสื่อแนวความคิดและสรางสรรคแผลงานศิลปะบนผืนผา ซ่ึงมีลวดลายที่แตกตาง
กันออกไปขึ้นอยูกับทองถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี  การยอมสีธรรมชาติ เป็นการชวยลดการใชสารเคมี ที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ในระบบทางเดิน
หายใจ โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการสะสมของสารเคมี สีธรรมชาติมีคุณสมบัติเดนเฉพาะตัว คือ ใหสีที่สวย เย็นตา ไมฉูดฉาด  การนําสีธรรมชาติมา
ยอมผายังชวยลดปใญหาการทําลายสิ่งแวดลอม ไมสงผลกระทบตอปใญหาสุขภาพของผูยอมดวย  ซ่ึงรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ไดใหความสนใจ สนับสนุน
การยอมสีจากธรรมชาติซ่ึงเป็นภูมิปใญญาของทองถิ่นมากขึ้น การมัดยอมเป็นงานหัตถกรรมที่มีประวัติเป็นมายาวนาน เป็นการถายทอดจากรุนสูรุน      

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตรแ คณะศิลปะศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย kertiw291129@gmail.com  083-8536220 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตรแ คณะศิลปะศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย chatdaw.am@gmail.cqm 081-4855803 
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(นันทิพยแ  หาสิน, 2552) กระบวนการสรางลวดลายผามัดยอม มีกรรมวิธีและเทคนิคที่ทําใหเกิดลวดลายหลายวิธี ที่เกิดจากการสรางสรรคแ ควรศึกษาและ
พัฒนาใหเกิดความหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายและเทคนิคของผามัดยอม 

ดวยเหตุนี้ผูวิจยัจึงสนใจศึกษาผลการวจิยัเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการสกัดสีธรรมชาติจากพืชและการศึกษาเทคนิคการมัดยอม เพือ่เป็นการ
เก็บรวบรวมองคแความรูเกีย่วกับการสกดัสีธรรมชาติ เทคนิคการมัดยอม  เพื่อเป็นสวนหนึ่งในการสืบสานภูมิปใญญาใหคงอยู และถายทอดความรูสูคนรุน
หลังตอไป  

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1. ศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากพืช   
2. ศึกษาเทคนิคการมัดยอม  

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  

การสกัดสีธรรมชาต ิ
สีธรรมชาติเป็นสีที่ไดจากพืช สัตวแ และแรธาตุตาง ๆ สามารถนาํมายอมไดทั้งแบบยอมรอนและแบบยอมเย็น สีธรรมชาติเป็นสีที่ตองอาศัยสาร

ชวยในการกระตุนชวยใหสีออกเร็ว และใหสีติดแนบกับเสนไหม ทําใหสีไมตกเวลาซัก (วิษณุ ดาทอง, 2553)  
ขอดีของสีธรรมชาติ  
 - ไมเป็นอันตรายตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค 
 - น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตไมเป็นอันตรายตอ สิ่งแวดลอม  
 - วัตถุดิบหาไดงายในชุมชนไมตองใชสีเคมีที่มีนําเขาจากตางประเทศ  
 - การยอมสธีรรมชาติสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เป็นความรูที่เพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณแ สามารถถายทอดใหแกคนรุนหลัง เป็น
ภูมิปใญญาของทองถิ่น 
 - การยอมสธีรรมชาติมีความหลากหลาย ตามชนิด อายุและสวนของพืชที่ใชตลอดจนชนิดของสารกระตุนหรือขั้นตอนการยอม 
 - การยอมสธีรรมชาติทําใหเห็นคุณคาและรูจักใชประโยชนแของทรัพยากรธรรมชาติ 
ขอจํากัดของสีธรรมชาติ  

- ปริมาณสารสีในวัตถุดิบยอมสีมีนอย ทาํใหยอมไดสีไมเขม หรือตองใชวัตถุดิบปริมาณมาก  
- ปใญหาดานการผลิตคือไมสามารถ ผลติไดในประมาณมากและไมสามารถผลิตสีตามที่ตองการ 
- สีซีดจางและมีความคงทนตอแสงต่ํา 
- คุณภาพการยอมสีธรรมชาติขึ้นอยูกบัปใจจัยหลายประการ ซ่ึงควบคุมไดยาก การยอมสีใหสีเหมอืนเดิมจึงทําไดยาก 
- ในการยอมสีธรรมชาติถาไมมีวิธกีาร และจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนยอมจะกลายเป็นการทําลายสิ่งแวดลอมได 

การมัดย๎อม 
การมัดยอมเป็นงานหัตถกรรมที่มีประวตัิความเป็นมายาวนาน เป็นงานศิลปะบนผืนผาที่มีการสืบทอดกันมาหลายประเทศ เชน ไทย มลาย ู

อินเดีย ญี่ปุุน เป็นตน การมัดยอม เป็นการมัด ผูก เย็บ หนีบ หรือ เป็นการ “กนัสี” ในสวนใดหนึ่งของผาที่ผูยอมไมตองการใหเกิดสีที่จะยอมในครั้งนั้น ๆ 
โดยใชวัสดุตาง ๆ เชน เหรียญ เชือกปอ เชือกฟาง ไมหนีบ ดาย หรือถุงพลาสติก เป็นตัวชวยในการกันส ีรวมกบัการมวน พับ จับจีบขยํา หรือเยบ็ผา ซ่ึงจะ
ใหผลลัพธแของลายทีแ่ตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกบัการผสมผสานเทคนิคตาง ๆ  

เทคนิคการมัดย๎อม 
 เสาวนิตยแ  กาญจนรัตนแ (2543) ไดเขียนอธิบายศึกษาถึงหลักการสําคัญในการมัดยอมผาในงานวิจัยเร่ืองออกแบบลวดลายหัตถกรรมผายอม
ดวยสีเคมีและสีธรรมชาติวา หลักการสําคัญในการมัดยอมคือ สวนที่ถูกมัดคือสวนที่ไมตองการใหสีติด สวนที่เหลือหรือสวนที่ไมไดมัดคือสวนที่ตองการใหสี
ติด ลักษณะที่สําคัญของการมัดมีดังนี้  

1. ความแนนของการมัด มัดมากเกินไปจนไมเหลือพื้นที่ใหสีแทรกซึมเขาไปไดเลย ผลที่ไดคือ ไดสีขาวของเนื้อผาเดิม อาจมีสียอมแทรกซึมเขา
มาไดเล็กนอย จะทําใหเกิดลายนอย การมัดไมแนนสีจะแทรกซึมผานเขาไปได 
 2. การใชอุปกรณแชวยในการหนบีผาแลวมัด เพื่อใหเกิดความแนน และเกิดลวดลายตามแมแบบที่ใชหนีบ ดังนั้นลายสวยเพียงใดขึ้นอยูกับการ
ออกแบบแมแบบที่จะใชหนบีดวย 
 3. ความสม่ําเสมอของสียอม สียอมที่ติดผาจะสม่ําเสมอไดขึ้นอยูกับอุณหภูมิความรอนขณะนําผาลงยอม และการกลับผาไปมา และการขยําผา
กอนแชผาไว 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนี้เป็นการสังเคราะหแงานวิจยัใชรูปแบบการพรรณนาวิเคราะหแ โดยศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับการสกัดสีธรรมชาติ การมัดยอม 
และเทคนิคการมัดยอม มวีัตถุประสังคแเพื่อศึกษาการสกัดสีธรรมชาตจิากพืช และศึกษาเทคนิคการมัดยอม โดยมขีั้นตอนและรายละเอียดของการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

- ศึกษาเอกสารจากปริญญานิพนธแ วิทยานิพนธแ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการสกัดสีธรรมชาต ิการมัดยอม จํานวน 5 แหง ชวงระหวาง
พ.ศ.2546-2557 จํานวน 8 เร่ือง  
 - ศึกษาและรวบรวมขอมูลโดยการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนด  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 515 
 

 - วิเคราะหแขอมูลโดยวธิีพรรณนาวิเคราะหแ เฉพาะเร่ืองการสกัดสธีรรมชาติและเทคนิคการมัดยอม  
 - นําบทความวจิัยมานําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพรองคแความรูถึงกระบวนการสกัดสธีรรมชาติ การมัดยอม และเทคนิคการมัดยอม  
 
ผลการวิจัย 
 การสกัดสีธรรมชาติ  
 จากการศึกษางานวิจัยพบวา การสกัดสีธรรมชาติ มี 2 วิธีคือ 1) การสกัดสีโดยการตม หรือการสกัดสีแบบรอน โดยใชความรอนในการละลายสี
และสารประกอบอื่น ๆ เพื่อสกัดสี  2) การสกัดสีโดยการหมัก หรือการสกัดสีแบบเย็น โดยการหมักพืชที่ใหสีเพื่อใหสกัดสารใหสีละลายน้ํา นิยมใชกับการ
ยอมคราม วัสดุการใหสีธรรมชาติสวนใหญจะไดจากพรรณไมนานาชนิด ซ่ึงไดจากสวนตาง ๆ ของพืช  จากการศึกษาผลงานวิจัยของ สกุลตรา   ธรรมจง 
(2546) การสกัดสียอมจากดอกอัญชันและเปลือกตนแคสําหรับยอมผาฝูาย หทัยรัตนแ  กองศิริเรือง (2546) การสกัดสียอมจากดอกคําฝอยและแกนขนุน
สําหรับยอมผาย นวลศรี  เขตโสภณ (2546) การสกัดสียอมจากไมฝางและดอกกระเจี๊ยบสําหรับยอมผาย วิเชษฐแ  จันทรแหอมและคณะ (2554) การผลิตสี
เพื่อการยอมผาแลละการยอมดายของกลุมชาวบานในจังหวัดสงขลา และชนาธินาถ  ไชยภู (2556) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแผาฝูายมัดยอมสี
ธรรมชาติจากเปลือกสะตอ (ตารางที่1) 
 
ตารางที่ 1 การจําแนกโทนสีธรรมชาติชนิดตาง ๆ  

โทนสี แหลํงให๎ส ี
สีแดง เมล็ดคําแสด แกนฝาง เปลือกสมอ  เปลือกสะเดา ดอกมะลิวัลยแ แกนกะหล่ํา แกนประดู รากยอปุา ดอก

กระเจี๊ยบ เปลือกสมเสี้ยว  
สีเหลือง หัวขมิ้นชัน ขมิ้นออย หวัไพร แกนไมพุด ดอกกรรณิการแ รากฝาง ใบมะขาม ผลดิบมะตูม ดอกผกากรอง ดอก

คําฝอย ดอกดาวเหลือง เปลือกประโหด แกนเข ใบเสนียด แกนแค แกนฝร่ัง  ใบขี้เหล็ก แกนขนุน ตนสะตอื 
ใบเทียนกิ่ง 

สีน้ําเงิน ใบบวบ ใบหูกวาง เปลือกเพกา เปลือกตนมะริด เปือกสมอ เปลอืกกระหูด ใบเลี่ยน เปลือกสมอภิเภก ใบ
ตะขบ ดอกอัญชัน ตนคราม 

สีมวง ผลลูกหวา เปลือกผลมังคุด ผลหมอน  
สีเขียว เปลือกตนเพกา เปลือกสมอ ใบเตย ใบกระเพรา 
สีชมพู ตนมหากาฬ ตนฝาง แกนหางนกยูง 
สีน้ําตาล เปลือกไมโกงกาง เปลือกสีเสียด เปลือกพะยอม เปลือกผลทับทิม เปลือกคาง เปลือกขาว เปลือกสนทะเล 

เปลือกแสมดํา เปลือกนนทรี เปลือกมะหาด แกนคูณ เปลือกแค 
สีดํา ใบกระเม็ง ผลมะเกลือ  เปลือกรกฟูา ผลตับเตา บัวสาย 

 
สารชวยยอม (Mordant) 
สารชวยยอมหรือสารกระตุนสี มีทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติ สารชวยยอมเคมี คือ วัตถุธาตุที่ใชผสมสีเพื่อใหสีติดแนนกับผาที่ยอมเป็นเกลือ

กับโลหะพวกอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ดีบุก และโครเมียม ซ่ึงมีราคาถูก คุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน สารชวยยอมธรรมชาติ คือ สารประกอบน้ํา
หมักธรรมชาติ ที่ชวยในการยึดสี และบางครั้งทําใหเฉดสีเปลี่ยน จากการศึกษาเอกสารสิ่งพิมพแ และผลงานวิจัยของชนาธินาถ ไชยภู (2556) การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑแผาฝูายมัดยอมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ วิเชษฐแ จันทรแหอมและคณะ (2554) การผลิตสีเพื่อการยอมผาและการยอมดายของกลุม
ชาวบานในจังหวัดสงขลา และคะนึง จันทรแศิริ (2531) (ตารางที่2) 

 
ตารางที่ 2 สารชวยยอมประเภทเคมีและธรรมชาติ 

สารชํวยย๎อมเคม ี สารชํวยย๎อมธรรมชาต ิ
สารสม 
(อลูมิเนียม) 

ชวยยึดสกีับเสนดายใหสีสด สวางขึ้นใชกับ
การยอมส ีน้ําตาล-เหลือง-เขียว 

กรด (Acid) ไดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว เชน น้ํามะนาว น้ํา
มะขามเปียก น้ําใบและฝใกสมปอุย 

จุนสี  
(ทองแดง) 

ชวยใหสีติดและเขมขน ใชกับการยอม  ดาง (Base) น้ําดาง หรือน้ําขี้เถา ไดจากขี้เถาพืช เชน สวน
ตางๆ ของกลวย เปลือกของผลนุน กากมะพราว 
เป็นตน  

เฟอรัสซัลเฟส 
(เหล็ก) 

ชวยใหสีติดเสนใยและเปลี่ยนเฉดสธีรรมชาติ
จากพืช เป็นสีโทนเทา-ดํา   

เกลือ (Salts) เกลือ ชวยเปิดเสนใย ใหเสนใยบานออก สีซึมสูใย
ผาติดทนไดดี ชวยใหสีสม่ําเสมอ 

 
เทคนิคการมัดยอม 

 ผามัดยอมมีกรรมวธิีการกันสีดวยการมัด แลวนําไปยอมสี โดยที่ถกูมัดจะไมดูดสี ทําใหเกิดลวดลายตางๆ  มีวธิีการผูกและมัดผาโดยการมวน 
ขยุม รวบผาเขาดวยกัน และการจับจีบ นอกจากนี้ยังมีการนําวัสดุบางอยางมาประกบเพื่อใหเกิดลวดลาย จากการศึกษาเทคนิควิธีการมัดยอมพบวา ม ี6 
วิธี คือ มัด พบั พัน เย็บ(เนา) ขยาํ และมวน 
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สรุปและอภปิรายผล 
 การศึกษากระบวนการสกัดสธีรรมชาติจากพืช เพือ่งานมัดยอม จากผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
  การสกัดสีธรรมชาต ิ
 การสกัดสีธรรมชาติที่ใชสําหรับการมัดยอม จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ พบวา มีการสกัดสี 2 วิธี คือ การสกัดสีแบบรอนโดยวิธีการตมและ
การสกัดสีแบบเย็นโดยวิธีการหมัก การเลือกใชวิธีการสกัดสีแบบรอนหรือแบบเย็นนั้น คํานึงถึงคุณลักษณะของพืช สวนตางๆที่ใหสีของพืช  เป็นตน จาก
การศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากงานวจิัยตางๆ พบวาสวนใหญนิยมสกัดสีแบบรอน โดยวิธีการตม เพื่อสกัดสารใหสีในพืชออกมา ปริมาณความเขมขนของ
สี ขึ้นอยูกับอัตราสวนของการสกัดสี เวลาในการหมัก หรือยอมของวัสดุนั้นๆ การสกัดสีวิธีการตมยอม และการหมักเพื่อยอม เป็นภูมิปใญญาที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษที่ศึกษา และสังเกตจากธรรมชาติจนเกิดจากเรียนรู และนําประโยชนแจากสีมาใช   วิเชษฐแ จันทรแหอมและคณะ (2554) ไดกลาวถึง การสกัดสี
ดวยการหมัก หรือยอมเย็นเป็นวิธีที่เรียบงายและประหยัดมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวิธกีารแบบผสมผสานการสกัดสีโดยการตมยอมหมัก เป็นกระบวนการ
ยอมที่มีหลาย มีขอดีคือสามารถสกัดสีจากพืชไดหลายชนิด  ดังนั้นในการเลือกวิธีการยอมสีธรรมชาติ ควรคํานึงถึงการเลือกวิธีการยอมใ หเหมาะสมกับ
ลักษณะของวัตถุที่ยอม ชนิดของพืชที่ใหสีที่มีในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ระยะเวลา และความถนัดของผูยอม 

 สารชวยยอม (Mordant)   
 สารชวยยอม หรือสารกระตุนสี เป็นตัวทําปฏิกิริยากับวัตถุที่จะมาชวยเพิ่ม และเปลี่ยนสีสันใหไดสีที่หลากหลายขึ้นจากเดิม ซ่ึงแตละตัวจะทํา

ใหผาที่ยอมเปลี่ยนสีตางๆ เชน สีเขมขึ้น สีจางลง หรือเป็นสีอื่นๆ ในโทนสีเดิม  ชนาธินาถ ไชยภู (2556) ไดกลาวไววา สารชวยยอมมีทั้งสารเคมีและสาร
ธรรมชาติ  จากการศึกษา พบวา สารชวยยอมเคมี ไดแก สารสม จุนสี เฟอรัสซัลเฟส เป็นสารเคมีที่เป็นโลหะ ที่นิยมใชในอุตสาหกรรม ตองควบคุมปริมาณ
การใช ไมควรใชในปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะทําใหเสนใย หรือผาที่ยอมขาด เปื่อยได  การใชสารชวยยอมแบบธรรมชาติ  จะอยูในสวนตางๆของพืช 
โดยเฉพาะพืชที่ใหรสฝาดและขม เชน ลูกหมาก เปือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู ใบยูคา เป็นตน สารดังกลาวมีคุณสมบัติชวยใหสี
ติดกับเสนดายไดดีขึ้น วรณแ ดอนชัย (2548) กลาวไวสรุปไดวา การใชสารชวยยอมในการยอมผามี 3 วิธี คือ  

1. การใชกอนการยอมส ีซ่ึงตองนําเสนดายหรือผาไปชุป หรือตมยอมกับสารชวยยอมกอนนําไปยอมสีธรรมชาติ 
2. การใชพรอมกับการยอมสี เป็นการใสสารชวยยอมไปในน้ําสีแลว จึงนําเสนดายหรือผาลงยอม 
3. การใชหลังยอมสี นาํเสนดายไปยอมสีกอนแลวจึงนําไปยอมสารชวยยอมภายหลัง  

 เทคนิคการมัดยอม 
จากการศึกษาเทคนิคการมัดยอม พบวา เทคนิคที่ใชในการมัดยอมมีขั้นตอน อยู 6 วิธี คือ การมัด การพับ การพัน การเย็บ การขยํา และการ

มวน นอกจากนี้ยังมีวัสดุ-อุปกรณแอื่นๆ เพื่อใหเกิดลวดลายตางๆ ตามที่ตองการ ซ่ึงในแตละเทคนิควิธีที่เลือกใชทําใหเกิดลวดลายที่แตกตางกันไป เทคนิค
วิธีการมัดยอมนั้น ยุพินศรี สายทอง (2548) ไดกลาวไววา เทคนิคการมัดยอมสามารถแยกไดอีกหลายวิธีการ แลวยังพบวามีลักษณะวิธีการมัด 2 ลักษณะ
คือ การมัดแบบไขวไปมา หรือเรียกวา การมัดแบบโปรง เมื่อทําการยอมออกมาแลวจะเกิดชองวางระหวางเชือกที่มัดไขวไปมา การมัดแบบทึบ เป็นการมัด
บริเวณสวนใดสวนหนึ่งที่ไมตองการใหสีติด และแทรกซึมเขาไป  

 
กิตติกรรมประกาศ   
 บทความวิจัยครั้งนี้ เป็นบทความสังเคราะหแงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสกัดสีธรรมชาติ เทคนิคการมัดยอม เป็นการรวบรวมองคแความรูตางๆ ที่อยู
ในงานวิจัยหลายๆเลม เพื่อใชเป็นขอมูลในการพัฒนางานมัดยอมตอไป ซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได ตองขอขอบพระคุณผูวิจัย ทุกๆงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการ
สกัดสี เทคนิคการมัดยอม ไดนําสาระความรูที่สําคัญและจําเป็นตอการพัฒนางานดานงานมัดยอมไดเป็นอยางดียิ่ง         

สุดทายผูวิจัยใครขอบพระคุณคณะอาจารยแประจําหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ใหความ
อนุเคราะหแ คําแนะนําตางๆ อยางยิ่งที่ใหโอกาสในการทํางานวิจัยครั้งนี้   
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การพัฒนาองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
A development of the learning organization in Eastern region Rajabhat University Asean  Community. 

 
ณัฐปราย๑ ชัยสินคุณานนต๑1 

Natthapra Chaiyasinkhunanon 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา องคแการแหงการเรียนรู สรางการเป็นองคแการแหงการเรียนรู และ เพื่อพัฒนาองคแการแหงการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออก เฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 จํานวน  4  แหง รวมจํานวนประชากร ทั้งสิ้น 1,555 คน กลุมตัวอยาง จํานวน  
319 คน การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางปใจจัยดวยคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) และ
การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะหแความสัมพันธแขององคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนพบวามีปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขา สูการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเรียงลําดับตามคาความสัมพันธแสูงไปต่ําคือตัวแปรดานปใจจัยดานรูปแบบวิธีการคิดมีความสัมพันธแ อยูในระดับปานกลาง  มีคา
เทากับ .058รองลงมาคือ  ตัวแปรดานปใจจัยดานการคิดอยางเป็นระบบ มีความสัมพันธแอยูในระดับต่ํา มีคาเทากับ .032  ตัวแปรดานปใจจัยดานการเรียนรู
รวมกันเปน็ทีม  มีความสัมพันธแอยูในระดับต่ํามาก มีคาเทากับ 0.027 และตัวแปรดานปใจจัยดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน มีความสัมพันธแอยูในระดับต่ํามาก 
มีคา -.002     
 กลาวโดยสรุป ปใจจัยรูปแบบวิธีการคิด  และปใจจัยการคิดอยางเป็นระบบ  เป็นปใจจัยที่มีความ สัมพันธแ ที่จะสง ผลตอรูปแบบองคแการ              
แหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเป็นรูปแบบที่จะ ทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพรอมที่จะเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน 
 สมการพยากรณแในรูปคะแนนดิบ  Y = 2.814 +  0.175 X4 + 0.117 X1 
 
ค าส าคัญ: องคแการแหงการเรียนรู,มหาวิทาลัยราชภัฏในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ประชาคมอาเซียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study Learning Organization for creating of Learning  Organization and to develop 
Learning Organization of Rajabhat Universities in the Northeastern group to enter the ASEAN community. The population and 
samples were the personnel from four Rajabhat Universities in the Northeastern group founded in 1997. There were 1,555 
people. Then 319 samples. The statistics used for data analysis were frequency distribution, Multiple Regression were employed 
for analyzing the correlation of factors 
 According to the analysis of the correlation of Learning Organization of Rajabhat Universities in the Northeastern group 
to enter the ASEAN community, Thinking pattern factor had correlation at a medium level: .058.     Systematic thinking factor had 
correlation at a low level: .032. Team learning factor had correlation at a very low level:  0.027. Common vision factor had 
correlation at a low level: -.002.    
 In summary, the factors of thinking pattern and systematic thinking were the correlated factors affecting Learning 
Organization model of Rajabhat Universities in the Northeastern group to enter the ASEAN community. It would be the model 
allowing Rajabhat Universities in the Northeastern group to be ready to enter ASEAN Community.  
 Forecast equation was in a raw score form: Y = 2.814 +  0.175 X4 + 0.117 X1 
 
Keyword: Learning Organization, Rajabhat Universities in the Northeastern, ASEAN community 
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บทน า  
 การศึกษาในโลกยุคไรพรมแดน (The Borderless) ในปใจจุบันเป็นการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดในสังคมทุกชนชั้นและทุกเชื้อชาติที่มี
การติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็วและอยางทั่วถึงในหลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายระบบของการจัดการศึกษาที่เกิดจากอิทธิพลของ เทคโนโลยี
สาร สนเทศและการส่ือสาร(Information and Communication Technology : ICT ) 
 การจัดการศึกษาในระดับตางๆ ในสังคมแหงประชาคมอาเซียนก็เชนเดียวกันเป็นวิถีของการจัดการศึกษาของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตและใกลเคียงในการสรางพลังทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมโดยมีกระบวนการทางการศึกษาเป็นปใจจัยในการยึดโยงแตละชนชาติใน
แถบอาเซียน ใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน  และการดํารงชีพรวมกันไดอยางเหมาะสมรวมทั้งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปลี่ ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกันของคนในภูมิภาคดังกลาวและสงผลตอกระแสโลกในวงกวาง 
 ดังนั้น พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 จึงมีกระบวนการผลิตและพัฒนาคณาจารยแและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานที่
เหมาะสมความตองการกําลังแรงงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นนับเป็นอีกปใจจัยหนึ่งที่เป็นความคาดหวังของสังคมตอบทบาทอุดมศึกษาในฐานะกลไกในการผลิต
และพัฒนากําลังคนเพื่อนําประเทศกาวสูยุคการแขงขันในปใจจุบนัและอนาคตอันสงผลใหอุดมศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหมไมเฉพาะการดําเนินภารกจิ
ดานการผลิตบัณฑิตการวิจัยและการบริการวิชาการเทานั้น แตจําตองพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่เป็นตัวจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนระบบทางการศึกษาดวย 
 ทั้งนี้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่กรอบพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใหความสําคัญในฐานะที่
เป็นปใจจัยที่สงผลโดยตรงตอการจัดการอุดมศึกษาเนื่อง จากประชาคมอาเซียนจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายกําลังคนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่
สะดวกขึ้นทําใหการอุดมศึกษามีความจําเป็นตองปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับรองรับสถาน การณแที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากกา รรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียน 
 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นเสมือนปลายทางที่จะสรางทรัพยากรมนุษยแในระดับมันสมองออกมาสูสังคมและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ปใจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาของ  รัฐทั้งสิ้น 78 แหง ซ่ึง 41 แหงในปใจจุบันนี้เป็นกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกิดขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความจําเป็นที่จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสะทอนไปสูคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกสูสังคม ซ่ึงใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองทราบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลที่มีอยูในปใจจุบันเพื่อความเหมาะสมกับงานในแต
ละตําแหนงหนาที่ดวย เพื่อนํามาใชเป็นแนวทางในการวางแผนดานตางๆ ในการพัฒนา 
 จากเหตุผลและความสําคัญของปใญหาดังกลาวขางตน จึงเป็นที่มาของการศึกษาการพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการพัฒนาการเป็นองคแการแหงการเรียนรูโดยจะไดสารสนเ ทศ
ตางๆ ที่เป็นประโยชนแตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานไปสูจุดมุงหมาย พรอมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเป็นองคแการแหง
การเรียนรูของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏใหดียิ่งขึ้น และเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชในการวางแผนการดําเนินงานและเป็นแนวทางในการ
พัฒนา 
 
วัตถุประสงค๑ 
 1. เพื่อศึกษาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. เพื่อพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัองคแการแหงการเรียนรู 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับประชาคมอาเซียน  
 3.  ประวัติมหาวิทยาลยัราชภฏักลุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 4.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออก เฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน   
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop ment) ดําเนินการวิจัยในเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และคุณภาพ (Qualitative 
Research) แบงการวิจัยเป็น 2 ระยะคือ   

ระยะที่ 1 ศึกษาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียนใชวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก มหาวิทยา ลัยราช ภัฏบุรีรัมยแ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภฏั  ศรีสะเกษ  และ มหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,555 คน หาขนาดตัวอยางโดยการใชสูตรทาโร ยามาเน ดังกลาว ไดหนวยตัวอยาง  เทากับ 319 คน 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูก าร
เป็นประชาคมอาเซียน จํานวน 4 ดาน ไดแก ปใจจัยรูปแบบวิธีการคิด ปใจจัยการมีวิสัยทัศนแรวมกัน ปใจจัยการเรียนรูรวมกันเป็นทีม  การคิดอยางเป็นระบบ 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสู การ
เป็นประชาคมอาเซียนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก มหาวิทยา ลัยราชภัฏบุรีรัมยแ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ  
และ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จํานวน 319 คน 
 4. การการวิเคราะหแขอมูลการวิจัยในระยะที่ 1 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
 4.1 ปใจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ  ตําแหนง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด วิเคราะหแ
โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 
 4.2 องคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทั้ง 4 ปใจจัย 1.ปใจจัยรูปแบบวิธีการคิด 2. ปใจจัยการมีวิสัยทัศนแรวมกัน  3.ปใจจัยการเรียนรูรวมกันเป็นทีม 4. การคิดอยางเป็นระบบ  
 4.3 วิเคราะหแวาสัมพันธแระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยสถิติ  (Pearson Product Moment Correlation) ตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร และ สถิติ
การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise สําหรับทดสอบสมมติฐาน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียนใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. กลุมเปูาหมาย 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จาํนวน 4 แหง 

ผูวิจัยไดดําเนินการเลือกตัวอยางโดยใชเทคนิคการคัดเลือกแบบมีจุดประสงคแ/เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เป็นการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่มีความสอดคลองกับปใญหาการวิจัย คาความเชื่อมั่นที ่20 – 30 คน เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเหมาะสม ผูวิจยัจึงกําหนดกลุมตัวอยางเชิง
คุณภาพไวที่ 24 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาสรางขึ้นเพื่อใชเป็นรางในการพิจารณา แบบสัมภาษณแแบบมี
โครงสราง มีขอคําถามที่ไดจากการวิเคราะหแขอมูลในเชิงปริมาณ จํานวน 3 ขอซ่ึงมีความครอบคลุมปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 4 ปใจจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเขาสัมภาษณแดวยตนเองกับกลุมเปูาหมาย จํานวน 24 คน  
 4. การการวิเคราะหแขอมูลการวิจัยในระยะที่ 2 เปน็การพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
เพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหาของแบบสัมภาษณแ  (Content  Analysis)พรรณนารายละเอียด  ตีความ  หา
ความหมาย  และอธิบายความ  โดยใชวิธีวิเคราะหแแบบอุปนัย  (Analysis Induction)  และสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Method) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็น เพศหญิง จํานวน 171คน คิดเป็นรอยละ 46.40  และเป็นเพศชาย  จํานวน 148 คน คิดเป็นรอยละ 46.40 
อายุ สวนใหญอยูระหวาง 31-35  ปี จํานวน 88 คน คิดเป็นรอยละ 27.58  อายุการทํางานในมหาวิทยาลัยสวนใหญมากกวา 6 ปี จํานวน 128 คน คิดเป็น
รอยละ 40.12  ระดับการ ศึกษาสูงสุด สวนใหญมีการศึกษาระดับ ปริญญาโท จํานวน 165 คนคิดเป็นรอยละ 51.73  
 2.  องคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน 
      2.1 ปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยรวมอยูในระดับสูงคาเฉลี่ย 3.94   เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ สูงมาก จํานวน  2 ดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  คือ  ดาน
รูปแบบวิธีการคิด คาเฉลี่ย 4.23 และดานการคิดอยางเป็นระบบ คาเฉลี่ย  4.21 และอยูในระดับสูง จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน คาเฉลี่ย 3.73 และดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม คาเฉลี่ย 3.61 
      2.2 ปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดานรูแบบวิธีคิดโดยรวมอยูในระดับสูงมาก คาเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับสูงมาก ทุกขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ
ทานรับฟใงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการแกไขปใญหาการปฏิบัติงานมากกวาที่จะยึดเอาความคิดของตนเองคาเ ฉลี่ย 4.2
รองลงมาคือ  ทานสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับวิสัยทัศนแและเปูาหมายขององคแการ คาเฉลี่ย 4.23 และมีทานการปรับเปลี่ยนความคิด 
ความเชื่อของตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณแตางๆ  และทานเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตามขอเสนอแนะของเพื่อน
รวมงานเพื่อพัฒนางานใหดีขึ้น คาเฉลี่ย  4.22 
      2.3 ปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดาน
การมีวิสัยทัศนแรวมกัน โดยรวมอยูในระดับสูงคาเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับสูงทุกขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจา กมากไปหานอย  คือ 
ทานรับฟใงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการแกไขปใญหาการปฏิบัติงานมากกวาที่จะยึดเอาความคิดของตนเองสมาชิกในองคแการ
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มีสวนรวมในการกําหนดเปูาหมายและภาพอนาคต (วิสัยทัศนแ) ขององคแการ โดยยอมรับในทิศทางเดียว กัน คาเฉลี่ย 3.76  รอ งลงมาคือ  สมาชิกใน
องคแการมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนแ พันธกิจและเปูาหมายขององคแการคาเฉลี่ย 3.75  และสมาชิกในองคแการมีการ นําผลการ
ดําเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานมาเป็นขอมูลยอนกลับในการปรับการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนแ พันธกิจ และเปูาหมายขององคแการคาเฉลี่ย 3.68 
      2.4 ปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีมโดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับสูงทุกขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย3 
อันดับแรก คือ ทานมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรู โดยวิธีการตางๆ เชน การประชุมทีมงาน การอบรม และการเรียนรูวิธีการทํางานรวมกันคาเฉลี่ย 3.83 
รองลงมาคือ  องคแการไดเปิดโอกาสใหทานนําประเด็นความรูใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานและแกปใญหารวมกันและมีการสื่อสาร ประสานงานระหวาง
บุคลากร ทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงานมีการส่ือสาร ประสานงานระหวางบุคลากร ทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงานคาเฉลี่ย  3.5 และองคแกา รมี
การเปิดโอกาสใหมีการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนางาน คาเฉลี่ย  3.49 
      2.5 ปใจจัยองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดานการคิดอยางเป็นระบบโดยรวมอยูในระดับสูงมากคาเฉลี่ย 4.21เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับสู งมาก จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ทานสามารถจัดลําดับความสําคัญของการปฏิบัติงานในองคแการ คาเฉลี่ย 4.33  และทานมีการนําปใญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะหแเพื่อ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย 4.26 และอยูในระดับสูง จํานวน 2ขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอยคือ ทานสามารถมองเห็นปใญหาในการ
ทํางานดวยวิธีการเชื่อมโยงสวนยอยและภาพรวมไดอยาง  เป็นระบบคาเฉลี่ย 4.15 และทานมีการใชขอมูลเป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนใ น
สถานการณแตางๆ กอนการตัดสินใจทํางาน คาเฉลี่ย 4.12  
       2.6 ปใจจัยที่มีคาสหสัมพันธแกับองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออก เฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คือ ตัวแปรดานปใจจัยดานรูปแบบวธิีการคิด มีความสัมพันธแอยูในระดับปานกลาง  มีคาเทากับ .058รองลงมาคือ  ตัวแปรดานปใจจัยดาน
การคิดอยางเป็นระบบ มีความสัมพันธแอยูในระดับต่ํา มีคาเทากับ .032  ตัวแปรดานปใจจัยดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม มีความสัมพันธแอยูในระดับต่ํามาก 
มีคาเทากับ 0.027 และตัวแปรดานปใจจัยดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน มีความสัมพันธแอยูในระดับต่ํามาก มีคา -.002   
      2.7 ผลการวิเคราะหแอํานาจพยากรณแของปใจจัยตางๆที่สงผลตอองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ตัวแปรพยากรณ๑ R R2 Adjusted 
R2 

b S.E.est β t Sig 

X1 (ปใจจยัดานรูปแบบวธิีการคิด) .184 .034 .031 .175 .278 .184 3.628* .000 
X4 (ปใจจยัดานการคิดอยางเป็นระบบ) .231 .053 .048 .117 .275 .144 2.775* .006 
หมายเหตุ   a  =   2.814         S.E. est. Y  =   .27568 
 
จากตาราง สามารถอธิบายผลไดดังนี้ 
 1.ปใจจัยที่สงผลตอองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขา สูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คือปใจจัยดานรูปแบบวิธีการคิด( X1) และปใจจัยดานการคิดอยางเป็นระบบ( X4 )  
 2. คาที่แสดงถึงความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ(ตัวแปรตน) และองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราช ภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตัวแปรตาม) มี 2 โมเดล คือ โมเดลที่ 1 ปใจจัยดานรูปแบบวิธีการคิด  ( X1) ที่พบวา
สงผลตอองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีคาสหสัมพันธแ ( 
R ) เทากับ .184 โมเดลที่ 2 ปใจจัยดานการคิดอยางเป็นระบบ( X4) ที่พบวาสงผลตอองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีคาสหสัมพันธแ ( R ) เทากับ .231 
 3. การพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียนใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ กลุมเปูาหมายจากใหสัมภาษณแแบบมีโครงสรางเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภ าค
ตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 2 คือปใจจัยดานรูปแบบวิธีการคิด( X1) และปใจจัยดานการคิดอยางเป็นระบบ( X4 ) เห็นดวย
และมองวามีความเหมาะสมที่จะนํามาเป็นรูปแบบองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่ อเขาสูการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการศึกษา องคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สามารถอภปิรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัย การเป็นองคแการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยูในระดับปานกลางทั้งนี้พบวา โดยรวมอยูในระดับสูง   เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับสูงมาก จํานวน  2 ดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย  คือ  ดานรูปแบบวิธีการคิด  และดานการคิดอยางเป็นระบบ  และอยูในระดับสูง จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดาน
การมีวิสัยทัศนแรวมกันและดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 
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 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีรูปแบบวิธีการคิดที่ในการรับฟใงความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมงาน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานไดตามสถานการณแ โดยไมไดยึดติดเพียงความคิด ความเชื่อของตนเพียงอยางเดียว เพื่อพัฒนา
กระบวนการทํางานใหไดมาซ่ึงผลงานใหมีประสิทธิ ภาพ และสอดคลองกับ เปูาหมาย วิสัยทัศนแขององคแการ ดวยการจัดลําดับความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานที่จะตองมีการดําเนินงานกอนหลังตามความสําคัญ อาศัยขอมูลหรือปใญหาในอดีตมาวิเคราะหแเพื่อปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ 
 หากพิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม พบวา  แตละปใจจัย โดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดาน
รูปแบบวิธีการคิดและดานการคิดอยางเป็นระบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมาก และ ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน กับดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองคแการที่มุงเนนในการกระตุน เรงเราและจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  
 เรื่องนี้ เดชนแ เทียมรัตนแ และกานตแสุดา มาฆะ ศิรานนทแ (2544 : 17) อธิบายวา องคแการแหงการเรียนรูเป็นองคแการที่มุงเนนและจู งใจให
สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อศักยภาพของตนเองและขององคแการ ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมภายใตสภาวะ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยากแกการพยากรณแวาจะเกิดอะไรขึ้นแตละคน
จึงตองพัฒนาตนเองใหเป็นบุคคลที่เรียนรูอยูตลอดเวลาเพราะความรูที่เคยมีมาในอดีตถูกทาทายโดยความรูใหมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (อโนมา  คงตะแบก, 
2547 อางถึงในบุญธรรม  โบราณมูล, 2548 : 18) การไดมาซ่ึงประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของงานอยางตอเนื่องนั้นจะ
เป็นผลลัพธแอันสําคัญที่ไดมาจากองคแการแหงการเรียนรู (Learning organization : LO) ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารงานยุคใหมใหองคแการมีความ
เป็นเลิศมีความเกงและความสมบูรณแแข็งแรงเปี่ยมดวยพลังสมอง (Brain - Based) ที่จะฝุาวิกฤติสามารถเผชิญภาวการณแแขงขันทุกรูปแบบและมีความ
ไดเปรียบที่ยั่งยืนตลอดไป หรือ     
 วีระวัฒนแ  ปในนิตามัย (2544 : 24) กลาววา  แนวคิดขององคแการแหงการเรียนรูนั้นเนนที่การเรียน (Learning) ที่เกิดขึ้นโดยการสรางจากคน
ขางในองคแการที่อยูกับปใญหาตองเรียนรูทางแกปใญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่คุมคาเรียนรูเป็นทีมใหประโยชนแทั้งบุคคลทีมและองคแการไปในตัวคิดทําสิ่ง
ที่ใหมแตกตางและดีกวาเดิมเป็นการพัฒนาเจตคติคานิยมนอกเหนือจากฝึกทักษะฝีมือและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายและการพัฒนานี้จะผูกโยงระบบเขากับ
ปรัชญาและวิสัยทัศนแขององคแการโดยจะพัฒนาการเรียนรูไดทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ   
 หรือสมศักดิ์  สินธุระเวชญแ (2541 : 31) กลาววา  ทฤษฎีองคแการแหงการเรียนรูเป็นแนวคิดที่จะใหบุคคลขององคแการนาความรูที่มีอยู พัฒนา
องคแการใหเดินไปขางหนาตามวิสัยทัศนแที่มีอยูรวมกันแตละคนจะเรียนรูจากกันและกันและรูรวมกันกลายเป็นความรูขององคแการ  และเซ็งเก (Senge. 
1990 : 8) กลาววาหัวใจของการสรางองคแการแหงการเรียนรูอยูที่คุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการใหเกิดผลในรูปของการไปปฏิบัติแกบุคคลทีมและองคแการ
อยางตอเนื่องและทุกระดับคุณลักษณะ 5 ประการไดแกความรอบรูแหงตนแบบแผนความคิดอานวิสัยทัศนแรวมการเรียนรูเป็นทีมและการคิดอยางเป็นระบบ 
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บทคัดยํอ 
การศึกษา การเมืองภาคประชาชน : การเคลื่อนไหวของประชาชนทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี

วัตถุประสงคแในการศึกษาคือ ศึกษาแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและกลุมการเมืองในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในพื้นที่  ผลการศึกษาพบวา แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและกลุมการเมืองในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในพื้นที่ พบวา มีการจัดระบบหัวคะแนนเสียงในพื้นที่เป็นเครือขายตั้งแตระดับอําเภอ ตําบล ไปถึงหมูบานเพื่อควบคุมจํานวนคะแนนเสียงที่แนนอน
ใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง การจัดใหประชาชนทองเท่ียวผานโครงการขององคแการบริหารสวนตําบลและหาเสียงบนรถนําเท่ียวพรอมทั้งสนับสนุนคาใชจายใน
การทองเท่ียว การขยายระยะเวลาการชําระหนี้นอกระบบเพื่อแลกกับคะแนนเสียง และการซ้ือเสียงโดยการโอนยายทะเบียนบานใหกับของผูมีวิทธิเลือกตั้ง
ไปยังเขตเลือกตั้งกลุมเปูาหมาย  

 
ค าส าคัญ: การเมืองภาคประชาชน, การเคลื่อนไหว 
 
Abstract 
 Qualitative method was applied to study the people-driven politics : movement of people in Chaiyaphum province. 
The objective of this paper was to study the political behavior pattern of people and political groups relating election in 
Chaiyaphum province. The research results found that election canvassers and their network were systematically organized from 
district level to sub-district level and village level in order to control the electors to vote for specified candidate(s). Tourism 
activities for the electors and trying to get votes through the projects of District Administration Organization(s) were organized with 
the financial support of the election candidate(s). There was prolongation of debt payment for the electors who were external 
debtors (loans out of the legality) in order to exchange for election votes. There was a transfer of census registration to move the 
qualified voters to the targeted election area(s), in addition, in order that these qualified voters could vote for specified 
candidate(s). 
 
Keywords: People-Driven Politics, Movement 
 
บทน า  

ภายหลังรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ถือไดวาเป็น
รัฐธรรมนูญเพื่อ “การปฏิรูปการเมือง” (Political reform) (วิสุทธิ์  โพธิ์แทน, 2546: 77) โดยคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข (คปค.) และไดจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ขึ้น เพื่อใชเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารประเทศ มีการ
แตงต้ังนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ทําหนาที่บริหารประเทศ แตงต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งการจัดตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวรตอไป 

หลังจากสภารางรัฐธรรมนูญไดรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่คาดหวังวาจะใหเป็นฉบับถาวรเพื่อนําออกใชบริหาร
ประเทศ ไดมีการใหประชาชนมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 
2550 ที่จัดทําขึ้น ถือไดวาเป็นปรากฏการณแทางการเมืองการปกครองไทยที่กําหนดใหประชาชนมาใชสิทธิในการออกเสียงประชามติ  

ภายหลังจากที่มีการลงประชามติจากประชาชนผูมีสิทธิลงประชามติทั้งประเทศจึงไดมีการกําหนดใหมีการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทําใหการเมืองกลับเขาสูเวทีการเมืองในรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง และเขาสูสิทธิพื้นฐานของมนุษยแใน
ระบอบประชาธิปไตยคือสิทธิที่จะ “เลือก” ไมวาจะเลือกนับถือศาสนา เลือกสถานที่อยูอาศัย เลือกคูครอง ไปจนถึงสิทธิในการ “เลือกตั้ง” หรือก็คือ เลือก
ตัวแทนของตนเขาไปทําหนาที่ในทางการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานมีจํานวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1,127,423 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีจํานวน 841,583 คน แบงเป็น
ชาย 412,690 คน หญิง 428,893 คน  มีจํานวนหนวยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,874 หนวยเลือกตั้ง โดยแบงออกเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน228 หนวยเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวน 245 หนวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จํานวน 326 หนวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จํานวน 297 หนวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 
จํานวน 241 หนวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จํานวน 254 หนวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จํานวน 283 หนวยเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบเขต
ได 7 คน จากขอมูลดังกลาวขางตน ประกอบกับสถานการณแทางการเมืองในปใจจุบันที่มีพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 128 ตอนที่ 33 ก 

                                                           
1 วิทัญโู ขําชัยภูมิ อาจารยแ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Panda_thai@hotmail.com  (06-1549-2241) 
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ที่ประกาศยุบสภาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และจัดใหมีการเลือกตั้งครั้งใหมเกิดขึ้นในวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2554 ก็ยอมแสดงใหเห็นวา ความตื่นตัว
และความเคลื่อนไหวของนักการเมือง หัวคะแนน และระบบอุปถัมภแในทองถิ่น ตองขยับตัวเพื่อเตรียมรับกับการเลือกตั้งครั้งใหมที่จะมาถึง  

ในการทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาการเคลื่อนไหวของประชาชนทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนและกลุมการเมืองที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษาวิจัยที่คนพบนับวาเป็นประโยชนแตอ
การพัฒนาทางการเมืองในภาพรวมระดับประเทศตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ 

เพื่อศึกษาแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและกลุมการเมืองในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ  
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

1. แนวคิดขอจํากัดของการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการรณรงคแหาเสียงเลือกตั้ง 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนแ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง  
5. แนวคิดระบบอุปถัมภแและวัฒนธรรมทางการเมือง  
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
7. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษา ไดแก 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการสืบคน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีที่จะนํามาใชเป็นเครื่องมือในการ

ดําเนินการจากหนังสือ ตํารา เอกสาร สิ่งตีพิมพแ ฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสแ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งในจังหวัดชัยภูมิ  
2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแเชิงลึก จากกรอบที่กําหนดไวใหไดคําตอบที่

ตรงตามวัตถุประสงคแ โดยสัมภาษณแจากประชากรในพื้นที่ที่ทําการศึกษา และสัมภาษณแบุคคลสําคัญ (Key person) เชน นักการเมืองทองถิ่น 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักวิชาการทองถิ่น นักวิชาการในสถาบันการศึกษา ปราชญแชาวบาน เป็นตน 

3. การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในทั้งกอนการเลือกตั้ง และภายหลังจากการประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกตั้งเป็นการเรียบรอยแลว 
 

ผลการวิจัย 
สามารถสรุป วิเคราะหแ และอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

 1. ภูมิหลังทางการเมืองของจังหวัดชัยภูมิที่สัมพันธแกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ แบงออกไดเป็น 3 ชวงเวลาคือ   
ชวงที่ 1 คือชวงตั้งแตภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 ในชวงเวลาดังกลาวเป็นชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงระบอบ

การปกครองที่ประชาชนหรือคนหมูมากยังไมมีความเขาใจที่ถองแทถึงรูปแบบหรือการจัดความสัมพันธแในระบบการเมืองแบบใหมที่เรียกวาประชาธิปไตย 
กลุมการเมือง หรือคนที่เขาไปมีบาททางการเมืองของจังหวัดชัยภูมิในชวงเวลาดังกลาวจึงเป็นคนที่มีการศึกษาหรือไดรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ระบบสมัยใหม คือ กลุมคนที่รับราชการครู และอาชีพทนายความ ซ่ึงคนกลุมนี้จะมีความเขาใจระบบความสัมพันธแทางสังคมและรูปแบบการปกครอง 
นอกจากนี้ยังเขาถึงขาวสารและมีความรูความเขาใจในระบบการเมืองไดดีกวาคนอื่นๆในสังคม เหมือนกับแนวคิดการส่ือสารทางการเมืองของ ลูเซียน พาย 
(อางใน พฤทธิสาณ  ชุมพล,2531) ที่กลาวถึงสังคมดั้งเดิมวา กระบวนการส่ือสารในสังคมแบบดั้งเดิมนั้น ชนชั้นนําหรือผูมีองคแความรูจะเป็นผูกําหนดและ
เขาถึงการไหลเวียนของขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารและการรับรูขอมูลขาวสารที่ดีจึงมีแนวโนมที่จะเอื้อประโยชนแตอกลุมชนนั้น ซ่ึงชนชั้นนําในยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ของจังหวัดชัยภูมิคือกลุมที่รับราชการครู และประกอบอาชีพทนายความ    
 ชวงที่ 2 คือชวงหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 จนถึงปีพุทธศักราช 2516 ในชวงเวลาดังกลาว ผลพวง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สงผลตอการเกิดขึ้นของชนชั้นอื่นโดยเฉพาะกลุมคนที่ประกอบอาชีพดานการรับเหมา การทําธุรกิจ ทั้ งนี้ 
ตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เกิดขึ้นกอใหเกิดการขยายตัวดานการลงทุนและการคา การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปยัง
ภูมิภาค ทําใหเกิดชนชั้นกลางที่สะสมทุนมาจากการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นผลพวงและผลพลอยไดมากจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ตั้งแต 
พ.ศ. 2504 เร่ือยมา  
 ในชวงที่ 2 นี้ จังหวัดชัยภูมิไดมีกลุมธุรกิจเกิดขึ้นหลายกลุมที่เป็นผลมาจากการสะสมทุนและเขาไปมีบทบาททางการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ นอกจากการเติบโตของกลุมทุนที่เขาไปบทบาททางการเมืองแลว กลุมที่ไดรับผลจากการขยายตัวของสถาบันการศึกษาก็เบียดแทรกเข าไปมี
บทบาททางการเมืองเชนเดียวกัน แมวาระบบการเมืองในชวงเวลาดังกลาวจะยังไมเปิดกวางทางการเมืองเทาที่ควร  
 ชวงที่ 3 คือชวงหลังเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 มาจนถึงปใจจุบัน กลุมการเมืองไมวาจะเป็นกลุมปใญญาชนเชนกลุมอาชีพครู อาชีพ
ทนายความในชวงเวลาที่ 1 และกลุมทุนทางธุรกิจที่สะสมทุนมาจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 เป็นตนมา ไดผสมผสานกลืน
กลายกัน แตกลุมทางการเมืองที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและขยับตัวขึ้นมามีบทบาทนําในทางการเมืองเกือบทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิปใจจุบันคือ “กลุมทุนทาง
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ธุรกิจ” สวนกลุมอาชีพครู อาชีพทนายความ ลดบทบาทลงและกลายไปเป็นฐานคะแนนเสียงใหกับกลุมทุนทางธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททางการเมือง กลุม
อาชีพครูต้ังแตชวงเวลาที่ 3 มาจนกระทั่งปใจจุบันนับวามีบทบาทในการเขาไปตอรองมากกวาที่จะเขาไปทํางานการเมือง กลุมอาชีพครูอาจจัดไดวา เป็น 
“กลุมผลประโยชนแ” ที่ตองการเพียงเรียกรอง หรือชี้นํา นักการเมือง พรรคการเมือง ใหเอื้อตอกลุมตนตามความหมายที่ จุมพล  หนิมพานิช (2552: 19) 
ไดกลาวถึงไว ซ่ึงในปใจจุบันกลุมอาชีพครู ถือวาเป็นกลุมอาชีพที่มีจํานวนบุคคลในกลุมมากที่สุด และเคลื่อนไหวกดดันตอสถานการณแไดเร็วและมีพลังมาก
ของจังหวัดชัยภูมิ (ประทีป  พลมณี และ ปราโมทยแ  ขวัญชัยรัตนภูมิ, สัมภาษณแแลว) 

2.  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและกลุมการเมืองในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึง
จะทําใหเกิดความเขาใจถึงผลการเลือกตั้งดังกลาวโดยสรุปไดดังนี้คือ  

การใชระบบหัวคะแนนแบบเดิมคือเครือขายหัวคะแนนที่กระจายอยูทุกตําบลและขยายตอไปยังหมูบานและคุมคะแนนเสียงไวอยางแนนอนทํา
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ใชระบบหัวคะแนนแบบนี้ทราบจํานวนคะแนนเสียงที่แนนอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  กชพร กันทะวงคแ (2551) ที่ได
ทําการศึกษาเร่ือง “ระบบอุปถัมภแกับการกาวสูตําแหนงนายกเทศมนตรี: กรณีศึกษาเทศบาลตําบล 3 แหงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม”  ซ่ึงผลการศึกษา
ของ กชพร กันทะวงคแ นั้นพบวา รูปแบบความสัมพันธแเชิงอุปถัมภแที่เกิดขึ้นระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี  กับกลุมผูลงคะแนนเสียงใน
ตําบลโดยลักษณะของการใชระบบหัวคะแนนหรือเครือขายความสัมพันธแเป็นตัวเชื่อมกลางในการดําเนินยุทธวิธีเพื่อใหไดคะแนนเสียง ซ่ึง ระบบหัวคะแนน
ในงานของกชพร กับงานวิจัยครั้งนี้แทบจะเรียกวาระบบหัวคะแนนกับการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ควบคูกันอยูทุกยุคของการเลือกตั้ง  การเลื อกตั้งเมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2554 ของจังหวัดชัยภูมินอกจากการจัดระบบหัวคะแนนแลว การจัดโครงการทองเท่ียวโดยมีคาใชจายใหระหวางเท่ียวแกประชาชนในพื้นที่เขต
เลือกตั้ง และกระแสพรรคการเมืองที่ประชาชนนิยม รวมไปถึงการใชวิธียายทะเบียนบานใหกับผูลงคะแนนเสียงกอนการเลือกตั้งจะจัดขึ้นตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด สงผลใหคะแนนเสียงเป็นตอผูสมัครคนอื่นๆ และทําใหชนะการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ ปใจจัยที่ทําใหชนะหรือไมชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ นั้น จากการสนทนากลุมในหลายพื้นที่ การ
สัมภาษณแ การสังเกตการณแ พบวา “เงิน” เป็นปใจจัยหลักแตก็ไมใชปใจจัยเดียวในการทําใหชนะการเลือกตั้ง กระแสความนิยมของพรรคเป็นปใจจัยหลัก
มากกวาเงิน แตหากกระแสพรรคที่ไดรับความนิยมบวกกับเงินก็จะเป็นปใจจัยบวกตอคะแนนเสียงยิ่งขึ้น      

3. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเป็นกระบวนการที่สงเสริมระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

ประการแรก แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหสงเสริมประชาธิปไตยอยางเขมแข็งและยั่งยืนควรมี
การประชาสัมพันธแระบบการเลือกตั้ง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งใหมากกวาที่เป็นอยู ทั้งนี้เพราะ จากการศึกษาพบวาประชาชนเกิดความไมเขาใจ
เร่ืองการเลือกตั้งนอกเขตการเลือกตั้งและการขอคืนสิทธิกลับเขตเลือกตั้งเดิมตามภูมิลําเนาที่ตนสังกัดในทะเบียนบาน ประเด็นปใญหาขอกฎหมายนี้ควรจะ
ประชาสัมพันธแอยางมากในจุดเลือกตั้งที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพื่อไมใหเสียสิทธิและเขาใจในระบบการเลือกตั้งมากขึ้น นอกจากนี้ 
กอนการเลือกตั้งควรจะมีการทําการสํารวจทะเบียนราษฎรแเพื่อปูองกันการซ้ือเสียงโดยการโอนยายทะเบียนบานไปใชสิทธิใหกับผูสมัครทางการเมือง  
 ประการที่สอง การพัฒนาทางการเมืองใหเขมแข็งควรมีคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัด
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นกลไกสําคัญในการรายงานผลการทํางานไปยังประชาชน  
 และ ประการสุดทาย ผูวิจัยเห็นตรงกันกับงานวิจัยของ อติพรรณ  ทองจรัส (2552) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของผูสนับสนุนผูสมัครรับ
เลือกตั้ง: ศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ที่มีขอเสนอแนะจากการทําการศึกษาวิจัยคือ ในการสนับสนุน
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น ควรอยางยิ่งที่ผูสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งจะใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งแกประชาชนไป
พรอมกับการรณรงคแหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพราะในเขตพื้นที่ที่หางไกลมากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรืออาสาสมัครตางๆไมสามารถเข าไปใหความรูแก
ประชาชนไดโดยตรงเทากับผูสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้น หากมีการออกกฎหมายใหผูสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
การเลือกตั้งแกประชาชนดวยก็จะทําใหเกิดความเขาใจระบบการเลือกตั้งในอันจะสงเสริมความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตยตอไป  
  
สรุปและอภปิรายผล 

ขอคนพบประการที่หนึ่ง การทําวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงภูมิหลังทางการเมืองของจังหวัดชัยภูมิ การกอตัวและการะสมทุนของกลุมธุรกิจที่
ผันตัวเขามามีบทบาททางการเมือง ตลอดจนการโยงใยของเครือขายทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยับพบวา กระแสความนิยมในพรรคการเมือง
โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยในจังหวัดชัยภูมินั้นมีสูง จากการสัมภาษณแ การสังเกตการณแในการลงพื้นที่พบวา ปใจจัยที่เอื้อใหผูสมัครรับเลื อกตั้งชนะการ
เลือกตั้งคือการสังกัดพรรคการเมืองที่ประชาชนนิยม ความนิยมในพรรคการเมืองเป็นผลมาจากความนิยมนโยบายของพรรคการเมืองกับผูนําของพรรค
การเมือง ซ่ึงเป็นปใจจัยหลักของการตัดสินเลือก  
 ขอคนพบประการที่สอง คะแนนเสียงสวนใหญของแตละเขตเลือกตั้งนั้นเป็นคะแนนเสียงที่มาจาก “การจัดตั้งและเตรียมการไวลวงหนา” 
สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งได ยกเวนเขตเลือกตั้งอําเภอเมืองที่การตัดสินใจ “เลือก” ไมไดขึ้นอยูกับกระแสพรรคเพียงอยางเดียว
หากแตขึ้นอยูกับตัวบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ ตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถูก “สง” ลงมารับเลือกตั้งของพรรคการเมืองแตละพรรควาเป็นที่ชื่นชอบหรือ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในเขตเลือกตั้งแตละเขตเลือกตั้งไดดีเพียงใด  
 ขอคนพบประการที่สาม การชุมนุมตางๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหากเป็นการชุมนุมที่มีผลทางการเมืองจะระดมแกนนําจากสวนตางๆของ
จังหวัดชัยภูมิไปรวมชุมนุมและเมื่อเกิดการจลาจลมีการทํารายรางกายในเหตุการณแจะสงผลในทางจิตวิทยาคือ  “หัวโดนตีหางจะสะบัด” (สนทนากลุม, 
เมษายน 2557) ทําใหคนที่อยูตามสวนตางๆของจังหวัดและเป็นเครือขายของแกนนํามีความรูสึกวาตนถูกทํารายและจะตองชวยเหลือ 
 ขอคนพบประการที่ สี่ การปราศรัยขอคะแนนเสียงของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งที่เขาใจสภาพวาพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเป็นที่นิยมนอย
กวากระแสพรรคการเมืองอื่นจะใชวาทศิลปขอคะแนนเสียงประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนในการเลือกแบบแบงเขตโดยขอใหลงคะแนนเสียงใหตน สวน
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การเลือกพรรคการเมืองที่ชอบแบบบัญชีรายชื่อก็ขอใหเลือกพรรคที่ชอบซ่ึงอาจเป็นคนละพรรคการเมืองกับที่ตนสังกัดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อหวังที่นั่งจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขต 
 และ ขอคนพบประการสุดทายคือ รูปแบบของการซ้ือเสียงในปใจจุบันแนบเนียนมากขึ้น เชน     1. การจัดเที่ยวโดยองคแการบริหารสวนตําบล
ใหแกชาวบานและจอดยงัจุดนัดหมายเพื่อแจกเงินใหจับจายซ้ือสินคาหรือแจกเงินบนรถทัวรแนําเที่ยวขณะเดินทาง 2. การขยายระยะเวลาการชําระหนี้นอก
ระบบใหกับผูกูยืมโดยแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง และ  3. การยายทะเบียนบานและการรับยายทะเบียนบานของเจาบาน กอนการเลือกตั้งตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด วิธีการนี้แมจะยาก และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากอํานาจรัฐ แตเมื่อผูขอโอนยายและเจาบานผูรับยายยินดีรับยายโดยมีผูบริหาร
จัดการเป็นผูประสานอยางเป็นระบบก็ถือวาเป็นวิธีการที่จัดการอยางเป็นระบบและไดผลมาตลอด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแดวยความกรุณาชวยเหลือเป็นอยางดียิ่งจากผูบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยตอง
ขาพเจาตั้งแตเร่ิมดําเนินการสวิจัยกระทั่งเสร็จสมบูรณแ 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรตราจารยแ  ดร.พิทักษแพงศแ กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตรแ พรอมทั้งคณะผูบริหารทุกทานที่ สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการดําเนินการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ดร.สําเริง ไกยวงคแ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษางานวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ นายวิชัย พันธแภักดี (ผูชวยปูองกันจังหวัดชัยภูมิ) ที่ไดอนุเคราะหแขอมูล และใหคําปรึกษางานวิจัย รวมถึงดานการประสานพื้นที่วิจัย 

ขอขอบคุณอาจารยแอนุสรณแ  พัฒนศานติ์ ที่ไดใหความกรุณาคอยใหคําปรึกษาในการดําเนินการวิจัยอยางดี 
 สุดทายนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นและสําเร็จตามวัตถุประสงคแหากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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แนวทางการจัดการสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ทางประวัติศาสตร๑ยํานบางล าพู กรุงเทพมหานคร 
AN APPROACH TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN BANGLUMPOO HISTORICAL AREA, BANGKOK 

 
จันทิรา บุรีวงศ๑1 และ รศ.ดร. ปกรณ๑ สุวานิช2 

Chunthira Bureewong and Assoc.Prof.Parkorn Suwanich 
 
บทคัดยํอ 

ยานบางลําพู เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตรแที่สําคัญแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลังประสบปใญหาและไดรับผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยปใญหาสิ่งแวดลอมไดเขาไปลดคุณคาของพื้นที่ทางประวัติศาสตรแที่สําคัญและอาคารโบราณสถานในยานบางลําพู การศึกษานี้ 
มีวัตถุประสงคแเพื่อ ประเมินศักยภาพทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานของชุมชน  และเพื่อเสนอแนวทาง ขั้นตอน
และวิธีการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแและอยูรวมกับชุมชนอยางสมดุลบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวม  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นการใชวิธีเก็บขอมูล 3 แบบ คือ การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณแเชิงลึก และการสนทนากลุม และนํามา
วิเคราะหแขอมูลโดยใชหลักสถิติ เชน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบวา ประชาชนและกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ทางประวัติศาสตรแและอาคาร
โบราณสถานในยานบางลําพู และตองการไดรับการสงเสริมและการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ :  การจัดการส่ิงแวดลอม/ พื้นที่ทางประวัติศาสตรแ/ บางลําพ ู
 
Abstract  
 Banglumpoo, one of the historical areas in Bangkok has been faced on the population environmental impact which 
increased rapidly. This condition degrades the value and imposingness of the historic buildings in this area. This research study 
aimed to evaluate the potential resources and environmental management in terms of historic buildings and to study the ideas 
and participation of the stakeholders in historical area. 
 Instruments used for collecting data were three methods which are questionnaire (samplings consist of 596 
questionnaires), in-depth interview (seven interviewees) and focus group (six in group). Basic statistic such as range, mean and 
standard deviation were used to analyze the data. 
 The results of this study indicated that the local people and the community leaders realized the importance of the 
historical area and historic buildings. They need more encouragement in participating environmental management approach.  
 
KEY WORDS: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/ HISTORICAL AREA/ BANGLUMPOO 
 
บทน า 

เกาะรัตนโกสินทรแมีประวัติการต้ังถิ่นฐานที่ยาวนานกอนมาเป็นกรุงรัตนโกสินทรแโดยไดมีการสถาปนาตั้งแตปี พ.ศ. 2325 มีประชาชนไดยายเขามา
ตั้งถิ่นฐานเป็นจํานวนมาก เกิดเป็นชุมชนหนาแนนจนถึงปใจจุบัน โดยเฉพาะยานที่อยูอาศัยและยานการคาที่สําคัญใกลเกาะเมือง เชน ชุมชนจีน-ยานสําเพ็ง 
ชุมชนชาวมอญ-ยานบานหมอ ชุมชนมุสลิม-ยานพาหุรัด และชุมชนบางลําพู ความสําคัญดังกลาวทําใหเกาะรัตนโกสินทรแมีนักทองเที่ยวจํานวนมากถึง 
20,754,195 คน/ปี (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2555)  และไดเดินทางพักคางในสถานที่ตางๆ ทั้งภายในเกาะเมืองและดานนอก จึงเกิดมีธุรกิจโรงแรม 
รานอาหาร รวมถึงการดัดแปลงอาคารอยูอาศัยดั้งเดิมเป็นเกสเฮาสแ (Guest house) โดยเฉพาะยานบางลําพู ซ่ึงถือเป็นแหลงชุมชนและการคาสําคัญตั้งแตใน
ยุคตั้งกรุง มาจนถึงปใจจุบัน  

ยานบางลําพู ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมชุมชน จากการกอสรางอาคารและความหนาแนนของผูคนในพื้นที่ ซ่ึงถือเป็น
มลพิษการทองเที่ยวอยางหนึ่ง เชน ความไมเป็นระเบียบของรานคา พื้นที่สกปรกรกรุงรัง ไมสวยงามสะอาดตา พื้นที่ทางเทาถูกรุกดวย แผงรานคา รอบ
นอกกําแพงเขตโบราณสถาน เชน วัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีรานอาหารแผงลอย ธุรกิจสปา โดยรอบ ทําใหความมีคุณคาและสงางาม
ลดนอยลง ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีผลตอการรักษาและคงไวซ่ึงสภาพของพื้นที่ยานเมืองเกาทางประวัติศาสตรแที่มีคุณคาวิถีชุมชนแบบเดิมได  จึงเป็นความขัดแยง
ระหวางการอนุรักษแและการพัฒนา และเป็นปใญหาที่ไมสามารถดําเนินการดานหนึ่งในดานเดียว แตสามารถดําเนินการไดในแนวทางการพัฒนารวมไป
พรอมซ่ึงการอนุรักษแดูแลพื้นที่ประวัติศาสตรแอันทรงคุณคา ซ่ึงจะถือเป็นสารประโยชนแที่เกิดขึ้น โดยยังคงบทบาทสําคัญดานเศรษฐกิจกา รทองเที่ยว และ
คงไวซ่ึงลักษณะทางกายภาพ สังคม และวิถีชีวิตที่เป็นองคแประกอบหลักทางการเป็นเมืองเกาทางประวัติศาสตรแที่ทรงคุณคาที่สามารถอนุรักษแและใหคงไวได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมโดยการอาศัยหลักการมีสวนรวมจากชุมชนทองถิ่น เพื่อกําหนดแนวทางในการ
แกไขปใญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการรักษาพื้นที่คุณคาทางประวัติศาสตรแ การสงเสริมและการสรางความเขาใจใน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล Email : Chun2217@hotmail.com โทรศัพทแ 0-9359-23271 
2 อาจารยแที่ปรึกษา ประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Email : parkorn.Suw@mahidol.ac.th โทรศพัทแ 0-8327-77796 
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การดูแลพื้นที่โบราณสถานและพื้นที่โดยรอบบริเวณยานบางลําพู  ซ่ึงถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตรแและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ใหคงไวซ่ึงอาคารโบราณ
สถานที่สงางาม ทรงคุณคา และอยูในสภาพแวดลอมที่สวยงามคูกับชุมชนชาวยานไดอยางสมดุล 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการส่ิงแวดลอมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานของชุมชน 
 2. เพื่อเสนอแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแและอยูรวมกับชุมชนอยางสมดุลบน
พื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวม 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานในการศึกษาเสนอแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัด การ
สิ่งแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ประชาชน ผูประกอบการ และ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่ยานบางลําพู ใหเกิดความรูความเขาใจ ความตระหนักและเห็นคุณคาของโบราณสถานในพื้นที่ทางประวัติ ศาสตรแ ซ่ึงสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ศึกษาไดอยางเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนี้ แนวคิดดานการจัดการสิ่งแวดลอม พื้นที่ศึกษาและโบราณสถานที่ ไดรับการขึ้น
ทะเบียน แนวคิดดานการมีสวนรวม  

แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม  มีแนวคิดในดานการจัดการและแสดงใหเห็นถึงความหมายในเชิงวิชาการไวหลากหลายแนวคิด ดังนี้ 
การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ดําเนินการอยางมีระบบเพื่อสรางความคงสภาพและความยั่งยืนของ

สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการจัดการควบคุมกิจกรรมตางๆ ดวยการสรางกลไกควบคุมที่ไมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อการมีใชในอนาคตตอไป (เกษม 
จันทรแแกว, 2551) ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับ Jolly (1978) ที่ไดกลาวถึงการจัดการส่ิงแวดลอมวา เป็นกระบวนการดําเนินการตามความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยแสรางขึ้น และมีสวนใหประโยชนแตามความตองการของมนุษยแขั้นต่ํา หรือมากกวาในอนาคต  

วินัย วีระวัฒนานนทแ (2540) ไดใหคําอธิบายถึงการจัดการส่ิงแวดลอมวา เป็นกระบวนการใชสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดย
การวางแผน ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แกไขพัฒนาใหดีขึ้น ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนแสูงสุด ใชใหไดยั่งยืน 
ยาวนานตลอดไป และเอื้ออํานวยประโยชนแตอมวลมนุษยแและธรรมชาติใหมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม Winslow  and  Gubby (1976) เห็นวา การจัดการ
สิ่งแวดลอมเป็นเพียงการพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นที่อยางดีแลวตัดสินใจวาจะทําอะไรที่ตองการโดยมิใหเกิดอันตรายมากจนทําใหสิ่งแวดลอมที่
มนุษยแอาศัยอยูนอยนิดตองเสียไป 

ทั้งนี้ สาระสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมสามารถนํามาสรุปไดดังนี้ การจัดการส่ิงแวดลอมเป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตอบสนองความ
ตองการของมนุษยแ ในดานการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองมีการวางแผนการใชที่ดี และเหมาะสม การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองมีผลกระทบตอ
มนุษยแทั้งทางตรงและทางออมนอยที่สุด และการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองยึดหลักการอนุรักษแเสมอ  ประกอบกับการจัดการสิ่งแวดลอมถือเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการกําหนดขั้นตอนเพื่อดําเนินการสรางแนวทางหรือกลไกในการดูแล ควบคุมและปูองกันการกระทําการใดๆ ที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรใหเสียหายและเป็นอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีก็จะเป็นมาตรการสําคัญที่จะจํา เป็นตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคคล ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่เขามารวมคิด รวมสราง รวมทําใหสําเร็จเป็นรูปธรรม 

พื้นที่ศึกษาและโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
พื้นที่ยานบางลําพู ซ่ึงถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตรแและมีเอกลักษณแเฉพาะ และกลายมาเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเกาะรัตนโกสินทรแชั้นนอก 

โดยโบราณสถานอยูในขอบเขตพื้นที่ศึกษามีจํานวน 12 แหง ประกอบดวย วัดชนะสงคราม ปูอมพระสุเมรุพรอมดวยปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร โรง
กษาปณแ (หอศิลปเจาฟูา) กําแพงเมืองหนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ บานพระอาทิตยแ บานทัดทรง   ซุมประตูวังถนนพระเมรุ อาคารโรงพิมพแคุรุสภา วังกรม
พระราชวังบวรวิชัยชาญ วังกรมพระสวัสดิ์วัด นวิศิษฏแและวังมะลิวัลยแ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงที่ตั้งอาคารโบราณสถานในพื้นที่ศึกษา 12 แหง 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 528 
 

 แนวคิดดานการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของประชาชนถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะใชเป็นชองทางสําหรับประชาชนในรับรูเหตุการณแ แสดงความคิดเห็น และรวมลงมือทํา 

ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและจัดการพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ออนไหวและมีความหลากหลายอยางยานบางลําพู เนื่องจากคนในชุมชนจะถือ
เป็นแหลงขอมูลสําคัญและมีประสบการณแตรง ซ่ึงสามารถนําเสนอขอมูลจริงในเขตพื้นที่ ขอคิดเห็น วิธีการและขอเสนอแนะไดและเป็นไปตามความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง 

การสงเสริมการมีสวนรวม มีความจําเป็นอยางยิ่ง เนื่องการจัดใหมีการมีสวนรวมในเชิงที่เป็นทางการ เชน การจัดทําประชาพิจารณแ การรับฟใง
ความคิดเห็นระหวางภาครัฐและประชาชน  การจัดเสวนาชุมชน การประชุมแบบเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจจะขับเคลื่อนไปไดชา ซ่ึง
กอใหเกิดความสิ้นเปลือง และเปลาประโยชนแ จึงตองมีการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนสามารถสรางประโยชนแและมีสวนรวมในก ารจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชนตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลืองและเปลาประโยชนแ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การออกแบบการวิจัย การศึกษา “แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมทางประวัติศาสตรแยานบางลําพู กรุงเทพมหานคร” เป็นการกําหนดกลุม
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ออกเป็น 3 กลุม คือ กลุมประชากรจากการสุมตัวอยางที่ใชในการสอบถาม กลุมประชากรที่ใชในการสัมภาษณแเชิงลึก 
และกลุมประชากรที่ใชในการสัมมนากลุมยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุมประชากรจากการสุมตัวอยางที่ใชในการสอบถาม 
การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Studies) ประชากรเปูาหมายที่ใชในการศึกษา คือ บุคคลที่เป็นผูอยูอาศัย

ประชาชนผูพักอาศัยบริเวณยานบางลําพู แขวงชนะสงคราม (825 ครัวเรือน) แขวงตลาดยอด (1,225 ครัวเรือน)..เขตพระนคร รวมจํานวน.2,050..
ครัวเรือน นํามาหากลุมตัวอยางจากประชากรที่ใชในการศึกษา เป็นกลุมตัวอยางที่ ไดจากวิธีการสุมตัวอยาง (Random Sampling) ตามสูตรของ Taro 
Yamane  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใชตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ในแขวงชนะสงครามจํานวน 297 ตัวอยาง และแขวงตลาดยอด 299 ตัวอยาง จึงใช
ตัวอยางทั้งหมด 596 ตัวอยาง จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย โดยผูวิจัยไดนําครัวเรือนตามทะเบียนบานในแขวงตลาดยอดและแขวงชนะสงครามมา
จัดทําหมายเลขใหม เพื่อใชในการจับสลาก ซ่ึงเมื่อจับสลากไดครัวเรือนแลว จึงทําการลงพื้นที่สอบถาม โดยการใชวิธีการสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล 
หรือลักษณะการดําเนินกิจกรรมโดยทั่วไปของผูที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา เป็นการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นใน
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแ ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา เชน ลักษณะ วิธีการ 
พฤติกรรม การกระทํา การปฏิบัติภารกิจในการดํารงชีวิต วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธแและการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของประชาชน
ในพื้นที่ศึกษาที่มีตออาคารโบราณสถานที่มีคุณคาในพื้นที่ศึกษา เป็นตน 

2.กลุมประชากรที่ใชในการสัมภาษณแเชิงลึก 
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา เป็นการใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึกจากแบบ

สัมภาษณแเชิงลึกในการเก็บขอมูล ซ่ึงไดรับการสัมภาษณแเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การใชตัวอยางแบบเจาะจงนี้ใชสําหรับเลือกตัวอยางเพื่อเป็นตัวแทน
ของประชาชนในยานบางลําพู โดยคัดเลือกจากผูนําชุมชนในยานซ่ึงถือเป็นผูมีสวนไดเสียโดยตรง คือ สมาชิกสภาเขต จํานวน 2 คน นายกผูประกอบการ
สถานที่ทองเที่ยว ปราชญแชาวบาน แขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด จํานวน 2 คน และประธานกลุมองคแกรอิสระ จํานวน 2 คน   

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณแแบบรายบุคคล (Individual interviews) เพื่อใหผูถูกสัมภาษณแไดแสดงทัศนะอยางอิสระ โดยผูสัมภาษณแ
ไดกําหนดรูปแบบสัมภาษณแเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และดําเนินการจัดเตรียมคําถามในลักษณะของคําถามปลายเปิด และไดทํา
การทดลองสัมภาษณแกอนการสัมภาษณแจริงเพื่อทดสอบความชัดเจนของคําถาม โดยรูปแบบคําถามแบงเป็น 4 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณแ เชน ชื่อ ตําแหนงหนาที ่อาย ุอาชพี   
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการใชพื้นที่และสภาพแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแในพื้นที่ศึกษา  
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคุณคาของอาคารโบราณสถาน  
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น  

3. กลุมประชากรที่ใชในการสัมมนากลุมยอย  
ผูวิจัยไดเชิญผูนําชุมชนแบบเป็นทางการหรือผูแทนและผูนําชุมชนไมเป็นทางการหรือผูแทนในแขวงตลาดยอดและแขวงชนะสงครามมา

ระดมความคิดเห็น และกําหนดแนวทางการการจัดการสิ่งแวดลอมพื้นที่ทางประวัติศาสตรแที่มีคุณคาที่เหมาะสมรวมกัน จํานวน 6 คน ประกอบดวย 
ประธานชุมชนหรือผูแทน จํานวน 2 คน ปราชญแชาวบานหรือผูแทน จํานวน 2 คน และประธานกลุมองคแกรอิสระ จํานวน 2 คน โดยผูเขารวมการสัมมนา
กลุมยอยมีระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นคนละไมเกิน 20 นาที และมีผูสังเกตการณแในทีมของผูวิจัยเพื่อสังเกตพฤติกรรม ลักษณะการพูดใหความ
คิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาแตละคนดวย พรอมทั้งดูแลอํานวยความสะดวกใหแกผูติดตามและผูไมมีสวนเกี่ยวของบริเวณรอบนอก 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสัมมนากลุมยอยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําชุมชน และผูแทนหนวยงานอิสระ  มาแสดงความคิดเห็นและให
แนวคิดรวมกัน รวมหาขอสรุปที่เป็นที่ตรงตามความประสงคแของทุกฝุาย  และดําเนินการจัดเตรียมคําถามในลักษณะของคําถามปลายเปิด  และไดทําการ
ทดลองสัมภาษณแกอนการสัมภาษณแจริงเพื่อทดสอบความชัดเจนของคําถาม  โดยรูปแบบคําถามแบงเป็น ๓ สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณแ เชน ชื่อ ตําแหนงหนาที ่อาย ุอาชพี   
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการใชพื้นที่และสภาพแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแในพื้นที่ศึกษา  ความสําคัญของอาคาร วิธีในการจัดการ

สภาพแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแ ในพื้นที่อาคารโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ และวิธีสงเสริมคุณคาพื้นที่ในเขตเมืองเกา 
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สวนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เชน ขั้นตอนในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแ วิธีการหรือเครื่องมือที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในก ารจัดการ
สิ่งแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแ 

การวิเคราะหแขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จะไดขอมูลสวนมากเป็นขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชสถิติพรรณนา เชน การหาคาเฉลี่ย (Mean) อัตราสวนรอยละ (Percent) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มารวมในการวิเคราะหแขอมูลบางสวนที่ตองแสดงใหเห็นถึงปริมาณ เพื่อจะไดสามารถเขาใจถึงผลการศึกษาไดอยางชัดเจนขึ้น 
ซ่ึงกอนดําเนินการวิเคราะหแขอมูลไดนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดวยวิธีการการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ประเภท
การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) โดยนําขอมูลจากแหลงขอมูลทั้งที่ไดจากการสอบถาม การสัมภาษณแเชิงลึกและการอภิปรายกลุม
มาเทียบเคียงกัน ซ่ึงพบวา แหลงขอมูลจากทั้ง 3 แหลงมีขอมูลเหมือนกัน จึงแสดงไดวาขอมูลที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมมามีความถูกตอง จึงไดนําขอมูลมา
ดําเนินการวิเคราะหแตอไป   

 
ผลการวิจัย 

การศึกษา แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นที่ทางประวัติศาสตรแ ยานบางลําพู กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลใน 3 ลักษณะ 
คือ แบบสัมภาษณแ แบบสัมภาษณแเชิงลึก และแบบสนทนากลุม สามารถสรุปและวิเคราะหแผลได ดังนี้ 
 1.ผลประเมินศักยภาพทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถาน โดยการศึกษาผลจากการปฏิบัติตัวของคนใน
ชุมชนตอการจัดการส่ิงแวดลอมพื้นที่ทางประวัติศาสตรแ ในยานบางลําพู  

ลักษณะที่ 1 เป็นการใชแบบสอบถาม ในดานการปฏิบัติตัวตอการจัดการสิ่งแวดลอมพื้นที่ทางประวัติศาสตรแที่มีคุณคา จากกลุมตัวอยางจาก
หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน จากแขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด รวม 542 ราย จากที่กําหนดไว 596 ราย สรุปไดวา ประชาชนมีการปฏิบัติตัวใน
เร่ืองการเขารวมประชุมในเรื่องการดูแลโบราณสถาน  การเขารวมฝึกอบรมในการดูแลโบราณสถาน และปใดกวาดเช็ดถูโบราณสถาน ในระดับนอย  การ
ปฏิบัติตัวในเรื่องการเขารวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม การรวมบริจาคในการอนุรักษแและดูแลโบราณสถาน และการแจงเจาหนาที่ใหทราบเมื่อพบเห็น
โบราณสถานเสียหาย อยูในระดับปานกลาง  สําหรับการปฏิบัติตัวในเรื่องของการขีดเขียนขอความบนอาคารหรือกําแพงโบราณสถาน และการวางสิ่งของ
บนอาคารโบราณสถาน ซ่ึงเป็นขอความในเชิงลบ ผูวิจัยจึงใหคะแนนในเชิงกลับกัน และพบวา การปฏิบัติตัวในเรื่องของการขีดเขียนขอความบนอาคาร
หรือกําแพงโบราณสถาน และการวางสิ่งของบนอาคารโบราณสถาน อยูในระดับมาก ซ่ึงหมายถึงวา ไมเคยปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเลย  

ลักษณะที่ 2 เป็นการใชการสัมภาษณแเชิงลึก โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากบุคคลในยานซ่ึงถือเป็นผูมีสวนไดเสีย
โดยตรง จํานวน 7 ราย พบวา การจัดการสภาพแวดลอมของพื้นที่ทางประวัติศาสตรแและพื้นที่โดยรอบ สามารถสรุปได 3 ดาน ดังนี้  

ดานการจัดการขยะ ผูเขารวมวิจัยกลุมสัมภาษณแเชิงลึก จํานวน 4 ใน 7 คน ใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมของพื้นที่ทางประวัติศาสตรแ
และพื้นที่โดยรอบ โดยเนนใหเห็นถึงเรื่องปใญหาขยะในพื้นที่ของบางลําพู เนื่องจากพื้นที่บางลําพูมีการคาและแหลงบันเทิงเป็นจํานวนมา กเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ แตละวันจะมีปริมาณขยะมากมาย ทางสํานักงานเขตพระนครไดทําการจัดเก็บตามเวลาที่กําหนด  

ดานการจัดการน้ําเสีย 5 ใน 7 ของผูเขารวมวิจัยกลุมสัมภาษณแเชิงลึก ไดใหความสําคัญในเรื่องการจัดการน้ําเสียในคลองบางลําพู เนื่องจาก
ในชวงเวลาที่ผานมาคลองบางลําพูมีสภาพน้ําเนาเสีย มีกลิ่นเหม็น ขยะลอยเพราะการปิดประตูน้ําจากภาครัฐ ทําใหน้ําในคลองบางลําพูไมถายเท จึงไดขอ
ความรวมมือจากทางทหารเรือ ผูประกอบการในยานบางลําพู และประชาชนชวยกันฟื้นสภาพคลองบางลําพูใหใสสะอาด เชน การใส  EM ball การนํา
จักรยานบําบัดน้ําเสียมาใชในคลอง เป็นตน  

ดานการปรับภูมิทัศนแ ทั้ง 7 ทานไดใหความโดดเดนไปที่ปูอมพระสุเมรุ และสวนสันติชัยปราการ ซ่ึงแตเดิมพื้นที่สวนสันติชัยปราการไดถูกใช
เป็นที่ทําการของหนวยราชการ เมื่อหนวยราชการยาย จึงไดถูกปรับปรุงใหเป็นสวนสาธารณะที่อยูรอบบริเวณปูอมพระสุเมรุ จึงทําใหปูอมพระสุเมรุมีความ
โดดเดนสงางามมากขึ้น และเป็นสถานที่ที่ผูคนเขาถึงไดงาย เป็นพื้นที่ที่พักผอนหยอนใจ และชมความสงางามของปูอมพระสุเมรุซ่ึงเป็นอาคารโบราณสถาน
ไดใกลและชัดเจน  

ลักษณะที่ 3 เป็นการใชคําถามในการสนทนากลุม โดยเก็บขอมูลจากไดเชิญผูนําชุมชนแบบเป็นทางการหรือผูแทนและผูนําชุมชนไมเป็น
ทางการ จํานวน 6 ราย พบวา การจัดการสภาพแวดลอมของพื้นที่ทางประวัติศาสตรแในพื้นที่อาคารโบราณสถาน จําเป็นตองอาศัยจากหลายฝุายทั้งจาก
ชุมชน  หนวยงานทองถิ่น หนวยงานทหาร และหนวยงานระดับชาติ เพราะหากมีแตเฉพาะความรวมมือจากประชาชนเพียงฝุายเดียวก็ไมอาจจัดการพื้นที่
ไดดีและรวดเร็ว เนื่องจากไมมีกําลังและงบประมาณมาก ระยะเวลาที่ผานมาภาครัฐไดใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมมากขึ้น สําหรับการจัดการพื้นที่อาคาร
โบราณสถานในยานบางลําพูสวนใหญ จะเป็นหนวยงานเจาของพื้นที่ และเจาของอาคารในการดูแล ปรับปรุง ซอมแซม  โดยชาวชุมชนไมไดเขาไปมีสวน
เกี่ยวของแตอยางใด  
 2. แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ ทางประวัติศาสตรแและอยูรวมกับชุมชนอยางสมดุลบนพื้นฐานของ
กระบวนการมีสวนรวม  

ลักษณะที่ 1 เป็นการใชแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดานการปฏิบัติตัวตอการมีสวนรวมในชุมชน จากกลุมตัวอยางจาก
หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน จากแขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด รวม 542 ราย จากที่กําหนดไว 596 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

ระดับการผลการปฏิบัติตัวของประชาชนตอการมีสวนรวมในชุมชน 
ประเด็นที่อยูในระดับนอย (0 - 0.66) จํานวน 4 ประเด็น ตามลําดับ คือ ประเด็นของการเขารวมวางแผนจัดกิจกรรมงานประเพณีและ

วัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตรแยานบางลําพู มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.61 ประเด็นของการเขารวมกลุมอาสาในการดูแลรักษาพื้นที่ โบราณสถาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.63 ประเด็นของการเขารวมการประชุมของกลุมชุมชนในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.63 และประเด็นของการเขารวมแสดงความคิดเห็นในการ
ดูแลอาคารโบราณสถานที่มีคุณคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.64  
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ประเด็นที่อยูในระดับปานกลาง (0.66 – 1.33) จํานวน 3 ประเด็น ตามลําดับ ดังนี้ ประเด็นของการแนะนําใหคนในชุมชนเล็งเห็นคุณคาของ
อาคารโบราณสถาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.02 ประเด็นของการรวมกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมใหความรูดานการอนุรักษแอาคารโบราณสถานที่มีคุณคาใน
ยานบางลําพู มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.09 และประเด็นของการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษแดูแลรักษาโบราณสถาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.16 

ลักษณะที่ 2 เป็นการใชการสัมภาษณแเชิงลึก โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากบุคคลในยานซ่ึงถือเป็นผูมีสวนไดเสีย
โดยตรง จํานวน 7 ราย พบวา  

การมีสวนรวมของคนในพื้นที่ในการจัดการสิ่งแวดลอมโบราณสถาน เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่ไมคอยไดทํารวมกัน เนื่องจากอาคารโบราณสถาน
สวนใหญมีภาคเอกชนเป็นเจาของ หรือหากอยูในความครอบครองของภาครัฐ หนวยงานที่อยูใชอาคารโบราณสถานเป็นสถานที่ทํางานก็จะเป็นผูดูแลรักษา
กันเอง  

การสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวม มีหลากหลายวิธี เชน การประชาสัมพันธแ  การใหความรู  การจัดกิจกรรมอนุรักษแพื้นที่ การรับฟใง
ความคิดเห็นหรือการรองเรียนจากประชาชน ซ่ึงเรื่องรองเรียนเป็นเสียงสะทอนจากประชาชนอยางที่สุด เพราะประชาชนที่ประสบเหตุเดือดร อนรําคาญ 
หรือพบความไมถูกตองชอบธรรม ก็จะรวมตัวกันเพื่อใหภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและมีอํานาจในการจัดการ ไดปรับปรุง แกไขความเดือดรอนนั้นให
บรรเทาลง   

ลักษณะที่ 3 เป็นการใชคําถามในการสนทนากลุม โดยเก็บขอมูลจากไดเชิญผูนําชุมชนแบบเป็นทางการหรือผูแทนและผูนําชุมชนไมเป็น
ทางการ จํานวน 6 ราย พบวา  

ขั้นตอนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแ และเครื่องมือที่ใชในการ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของพื้นที่ประวัติศาสตรแ ในเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอม สามารถดําเนินการไดหลายระดับ 
ในระดับชุมชนมีประธานชุมชนเป็นผูนํา ในระดับประชาคมหรือชมรมมีประธานประชาคมหรือชมรมเป็นผูนํา  หรือกลุมจัดตั้งตางๆ เชน กลุมนักธุรกิจ 
กลุมผูนําเครือขาย ซ่ึงมีผูนําของกลุม  ในระดับเขตพื้นที่มีตัวแทนจากประชาชน เชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ในระดับ จังหวัดมี
ตัวแทนจากประชาชน เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงกลุมคนเหลานี้ถือเป็นตัวแทนในภาคประชาชนที่เขามามีบทบาท รับฟใงความขาวสาร และแผน
โครงการตางๆ จากทางภาครัฐ  ดังนี้  ขั้นตอนแรก จึงควรเป็นเร่ืองของการใหความรู และความสําคัญของพื้นที่ในภาพรวม ชาวบานทราบดีอยูแลววาเป็น
พื้นที่อนุรักษแ  หากแตยังไมทราบวา พวกเขาจะทําอะไรไดบาง เพราะเขาใจวา เป็นหนาที่ของภาครัฐเพียงอยางเดียว การสงเสริมความรู ควรมีการ
ประชาสัมพันธแในเชิงลึกดวย  เพื่อทําใหประชาชนเขาใจและตะหนักในการรวมดูแลพื้นที่ ตองมีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับอาคารโบราณสถ าน  การ
อบรมความรูเกี่ยวกับการปลูกสรางหรือมีสิ่งกอสรางอาคารใกลโบราณสถาน  การปรับปรุงซอมแซมอาคารใกลโบราณสถาน เป็นตน เมื่อมีความรูความ
เขาใจ จึงจะสามารถเขาถึงขบวนการสงเสริมในเร่ืองตอไป เชน การถายทอดความรู  การปฏิบัติตามแผนบํารุงรักษาโบราณสถาน  เป็นตน   

เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการมีสวนรวม ควรเป็นของจําตองและสัมผัสได ไมใชมีแตเพียงการประกาศวิทยุ โทรทัศนแ หรือเสียงตามสาย
เทานั้น การจัดการทํานิทรรศการถาวรหรือมีหนังสือเผยแพรความรูควรเพิ่มจุดเขาถึง และสถานที่จัดตองดึงดูดใหคนเขาไป และควรมีการเพิ่มนิทรรศการ
เคลื่อนที่ จดหมายขาว ชองทางการรับเรื่องรองเรียนหรือการรับฟใงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง มีการจัดประชุมรวมกัน รวมไปถึงการจัดตั้งเป็นกองทุน
อนุรักษแสภาพแวดลอมยานบางลําพูเป็นการเฉพาะ  ซ่ึงจะนี้จะเป็นตนแบบเมืองอนุรักษแสภาพแวดลอมไดในกรุงเทพเลยทีเดียว 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 1. การศึกษาทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานที่สําคัญของชุมชน แสดงใหเห็นวา คนที่อยูในเขตพื้นที่
ศึกษา ไดมีการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกัน ในเรื่องของการจัดการของเสียและน้ําเนาเสีย แตการจัดการดานสภาพแวดลอมในการรักษาอาคารโบราณสถาน
ทางประวัติศาสตรแที่สําคัญในพื้นที่ศึกษา ยังไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและถูกตอง ประชาชนยังขาดความรูในการเขาไปมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
เนื่องจากเห็นวา เป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรเป็นผูปฎิบัติ  ซ่ึงจะเห็นไดจากภาพรวมของประชาชนกลุมตัวอยาง จํานวน 542 ตัวอยาง จะมี
การปฏิบัติตัวตอการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นที่ยานประวตัศาสตรแของบางลําพูอยูในระดับนอย   ( x̄ = 0.63) สวนในกลุมของผูแทนชุมชน ผูนําชุมชน และ
ปราชญแชาวบานนั้น พบวา มีการต่ืนตัวที่จะปฏิบัติตนในการการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นที่มาก เนื่องจากเป็นกลุมที่มีการปฎิสัมพันธแระหวางภาครัฐและคน
ในชุมชนของตน และเป็นกลุมที่มีการรวมตัวกันไดอยางเขมแข็ง โดยในภาพรวมของกลุมตัวอยางของกลุมนี้มีบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นที่สูงถึง
รอยละ 75  
 การตรวจสอบความถูกตองตามหลักการของทฤษฎีสามเสา ซ่ึ งไดนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยนําวิธีการศึกษา 3 แบบ คือ การใช
แบบสอบถาม (Questioniars) แบบสัมภาษณแเชิงลึก (indept interview) และการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความถูกตองชัดเจนของการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา จากวิธีการศึกษา 2 ใน 3 ของแบบวิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณแเชิงลึก และการสนทนากลุม 
ไดผลเป็นไปในทางเดียวกัน สวนวิธีการใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเป็นประชาชนในพื้นที่ศึกษา จะใหความสําคัญและสนใจในการดูแลในระดับนอย  
 2. แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแและอยูรวมกันกับชุมชน โดยพื้นฐานของ
กระบวนการมีสวนรวม  แสดงใหเห็นวา ประชาชนมีการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ประวัติศาสตรแในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง ( x̄ = 0.67) ซ่ึงการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนเป็นเรื่องของการรวมกิจกรรมประเพณี การเขารับความรูดานการอนุรักษแ การปฏิบัติตนตาม
แนวทางการอนุรักษแ  

สวนในเรื่องของการเขารวมประชุม หรือการแสดงความคิดเห็น หรือการเป็นอาสาสมัครดูแลอาคารโบราณสถาน ประชาชนเขาไปมีสวนรวม
นอยมาก เนื่องจากการประชุม การแสดงความคิดเห็นดังกลาว เปิดโอกาสใหเฉพาะผูนําชุมชน เจาหนาที่ หรือกรรมการในประชาคมตางๆ เขาไปรับรูและ
รับทราบเทานั้น และยังไมไดมีการจัดประชุมประชาชนในภาพรวม ในกลุมของผูแทนชุมชน ผูนําชุมชน และปราชญแชาวบานนั้น ไดเขาไปมีสวนรวมในการ
ประชุมเป็นประจํา และไดรวมแสดงความคิดเห็นรวมกันทั้งในระดับผูนําชุมชนดวยกัน ระดับหนวยงานภาครัฐจากหนวยตางๆ ที่ไดมีหนังสือเชิญใหเขารวม
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ประชุม และการเขาไปมีสวนรวมการจัดดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยความรวมมือของกลุมคนในชุมชนและหนวยงานทองถิ่นอยา งสม่ําเสมอ 
เนื่องจากวา หนวยงานราชการไดแจงขอมูลขาวสารและไดรับทราบปใญหาตางๆ ผานผูแทนประชาชน ผูนําชุมชน รวมถึงปราชญแชาวบานในพื้นที่เป็นหลัก 
โดยผูแทนประชาชน ผูนําชุมชน รวมถึงปราชญแชาวบานจะไดนําขอมูลขาวสารและการแกปใญหาลงไปแจงใหประชาชนในพื้นที่ทราบไดทั่วถึงและใกลชิด
มาก  การที่ผูแทนชุมชน ผูนําชุมชน และปราชญแชาวบาน ไดรับขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ และมีสวนรวมในการจัดการและแสดงความคิดเห็ นดาน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ศึกษา จึงไดรับทราบแนวทาง ขั้นตอนตางๆ และวิธีการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแและอยูรวมกันกับ
ชุมชนไดอยางถูกตอง และสามารถเชิญชวนและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมได 

การตรวจสอบความถูกตองตามหลักการของทฤษฎีสามเสา เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถสรุปไดวา จากวิธีการศึกษา 2 ใน 3 ของแบบวิธีการศึกษา คือ แบบสัมภาษณแเชิงลึก และการสนทนากลุม ไดผลเป็นไปในทางเดียวกัน คือ ผูแทน
ประชาชน ผูนําชุมชน และปราชญแชาวบาน จะสามารถรับทราบแนวทาง ขั้นตอนตางๆ และวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณค าทาง
ประวัติศาสตรแและอยูรวมกันกับชุมชนไดอยางถูกตอง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแเลมนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารยแ ดร.ปกรณแ สุวานิช อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก ผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร. เรวดี โรจนกนันทแ และ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม ที่กรุณาใหความรูและขอแนะนําที่เป็นประโยชนแในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการนี้  
 ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. นพดล มวงนอยเจริญ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําและแนวคิดใน
การแกขอบกพรองในการทําวิทยานิพนธแ 
 ขอขอบพระคุณ กรุงเทพมหานคร ที่ไดมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ความสําเร็จนี้อาจไมเกิดขึ้นไดเลยหากปราศจากการสนับสนุนและความชวยเหลือโดยไมมีเง่ือนไขจาก คุณพิสุทธศรันยแ ทองกุม คุณวิชยา แซ
ลิ่ม คุณสุมาลี ปานมาตร และคุณไกลวัล แกวสิงหแ ซ่ึงไมเคยปฎิเสธหรือลังเลที่จะชวยผลักดัน และเสนอใหความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอตลอดมา 
 บุคคลสําคัญที่ขอบพระคุณอยางที่สุด คือ คุณพอคุณแม (นายขวัญชัย-นางปราณี บุรีวงศแ) ที่มอบความรัก กําลังใจ และสนับสนุน รวมถึงลูก
ชายทั้งสองคน (นองโนตและนองปุญยแ) ที่คอยใหคําปรึกษาแมเร่ืองภาษาอังกฤษ และสรางแรงกระตุนในการทํางาน จนสามารถดําเนินการไดจนสําเร็จ 
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ความคิดเห็นที่มีตํอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักลุมํภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้ังขึ้นในปี 2540 
The Opinions On Performance Systems And Performance Results Follow Up The Missions Of University 

Of Officers In Rajabhat University Group in Northeast of Thailand Established in 1997. 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 จํานวน 4 แหง รวมจํานวนประชากร ทั้งส้ิน 1,242 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 246 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป สถิติที่ใชใ นการวิเคราะหแ ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตามวิธีของเพียรแสัน ทดสอบทีเทส (t-test) และทดสอบเอฟเทส (F-test) 
ผลการศึกษา พบวา  
 ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 1 ดานไดแก ดาน
ผลผลิตในการทํางาน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา และดานกระบวนการในการทํางาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการจัดการเรียน
การสอน และดานการวิจัย                                 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคลากรที่มีเพศ อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย ประสบการณแทํางานกอนเขาทํางานระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับรายไดตอเดือน และตําแหนงในหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีเพศ และสถานภาพสมรส
ตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคลากรที่มีเพศ อายุ อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย ระดับรายไดตอเดือน ตําแหนงในหนวยงาน และ
สถานภาพสมรสตางกัน มีผลการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีประสบการณแทํางานกอนเขาทํางาน และระดับ
การศึกษาสูงสุดตางกัน มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน 
 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน, ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study opinions on performance systems and performance results follow up the 
university missions of of Rajabhat Universities in the Northeastern group. This study treated with populations, officers 246 
subjects. This study used a questionnaire and interview form in gathering the data. Analyzing the quantitative data by computer 
software, the qualitative data analyze by content analysis. The analytic statistics were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson correlations coefficient, t-test and F-test. The study conclusion that: 
 The opinions on performance systems, in sum, all components, were at high level:  separating the details were 1 
component at high level – performance outputs – and the others were 2 components at moderate level – performance input, 
and process – additional, performance results follow up the university missions were at high level: separating the details were all 
component at high level – arts and cultures maintains, instructions, and researches component. 
 The results of hypothesizes test, on opinions on performance systems were officers who have different variables – age, 
years of this university works, past work experiences before entrance to university work, maximum education level, income level 
per month, and department position - total opinions on performance systems were different, except who have different sex, and 
married status, were not different opinions on performance systems. Additional,  
 The results of hypothesizes test, on performance results follow up the university missions were officers who have 
different variables – sex, age, years of this university works, income level per month, department position and married status - 
the total performance results follow up the university missions were different, except who have different past work experiences 
before entrance to university work, and maximum education level were total performance moral were not different. 
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ในสภาพการณแปใจจุบันโลกมีลักษณะไรพรมแดนมากขึ้น ทําใหระบบการบริหารภาครัฐไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับโครงสรางของระบบราชการที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีสายการบังคับบัญชาที่เขมงวด มีการแบงงานตามลักษณะเฉพาะ 
มีกฎเกณฑแและการควบคุมอยางละเอียดถี่ถวน ซ่ึงเอื้ออํานวยใหเกิดความขัดแยงไดงายที่สุด ทั้งในลักษณะขัดแยงภายในตัวเอง ระหวางผูบั งคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางกลุม ระหวางหนวยงาน และเนื่องจากบุคลากรเปรียบเสมือนฟในเฟืองขององคแการ งานทุกอยางจะสําเร็จ
ลงไปไดนั้นตองอาศัยการทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจของหลายๆ ฝุาย ในการรวมแรงรวมใจใหเกิดผลงาน จําเป็นอยางยิ่งที่องคแการพึงจ ะตองกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดใหเกิดขึ้นภายในองคแการ เพื่อเสริมสรางใหทุกคนสามารถทํางานใหกับองคแการไดตามจุดมุงหมาย มีความกาวหนา และสามารถเผชิญกับ
สิ่งแวดลอมภายนอกไดอยางมั่นใจ 

องคแการจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองรักษาทรัพยากรมนุษยแที่มีความสําคัญ เพราะฉะนั้นองคแการควรจะตองหาวิธีการหรือแนวทางตางๆ ที่จะรักษา
คนเหลานั้นใหอยูและทํางานใหกับองคแการ โดยที่ผูบริหารควรตระหนักวา การเป็นนักบริหารที่ดีนั้นไมควรมุงหวังใหไดแตผลงานที่ดี มีปริมาณเป็นที่พอใจ
เทานั้น หากแตตองมุงใหผูปฏิบัติงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในงาน รักหนวยงาน ทํางานดวยความเต็มใจ มีน้ําใจ และปฏิบัติตอกันอยางอบอุน ความพึง
พอใจและทัศนคติที่ดีดังกลาวยอมจะเกิดในตัวบุคลากร ซ่ึงจะเป็นตัวนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อสนองตอบภารกิจและเปูาหมายในการ
ดําเนินงานขององคแการใหสําเร็จและเป็นที่ประจักษแตอไป 
 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นเสมือนปลายทางที่จะสรางทรัพยากรมนุษยแในระดับมันสมองออกมาสูสังคมและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ปใจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งสิ้น 78 แหง ซ่ึง 41 แหงในปใจจุบันนี้เป็นกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความจําเป็นที่จะตองมีระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสะทอนไปสูคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกสูสังคม ซ่ึงในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองทราบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลที่มีอยูในปใจจุบันเพื่อความ
เหมาะสมกับงานในแตละตําแหนงหนาที่ดวย เพื่อนํามาใชเป็นแนวทางในการวางแผนดานตางๆ ในการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
อยางหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงไดมีการใชกลยุทธแตางๆ ในการจัดการศึกษาใหเป็นที่ยอมรับของทองถิ่นและคนทั่วไป ถาพิจารณาใหลึกซ้ึง แลวจะเห็นวาแทจริง
องคแการทุกองคแการ สวนที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแในองคแการนั้นเอง มหาวิทยาราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 มี
ทั้งสิ้น 3 แหง ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปูาหมายของมหาวิทยาลัย
จะตองอาศัยความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนควบคูไปกับบุคลากรสายวิชาการ 
 จากเหตุผลและความสําคัญของปใญหาดังกลาวขางตน จึงเป็นที่มาของการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 โดยไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา “ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540” โดยจะไดสารสนเทศตางๆ ที่เป็น
ประโยชนแตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานไปสูจุดมุงหมาย พรอมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบการปฏิบัติงาน 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
 3.  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสม ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึกษาไดวิธีการดําเนินการวิจัยดังเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 จํานวน 3 มหาวิทยาลัย  ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม
จํานวนทั้งสิ้น 1,242 คน หาขนาดตัวอยางโดยการใชสูตรทาโร ยามาเน ดังกลาว ไดหนวยตัวอยาง  เทากับ 246 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียด ตอไปนี้ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540  แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จํานวน 246 คน 
 4. การการวิเคราะหแขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหแขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลาวคือ ขอมูลเชิงปริมาณทําการวิเคราะหแดวยสถิติ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป และขอมูลเชิงคุณภาพผูศึกษาวิเคราะหแเนื้อหา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
ตามวิธีของเพียรแสัน ทดสอบทีเทส (t-test) และทดสอบเอฟเทส (F-test) 
 4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหแขอมูลควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหแเนื้อหา และวิเคราะหแขอมูลเพื่อสรางขอสรุป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง  มีอายุระหวาง  26 – 30 รองลงมา ระหวาง 31 – 35 และระหวาง 36 – 40 มีอายุการทํางาน
ในมหาวิทยาลัยระหวาง 2-4 ปี รองลงมาต่ํากวา 2 ปี และระหวาง 5-6 ปี  มีประสบการณแทํางานกอนเขาทํางาน ระหวาง 1-3 ปี รองลงมา มากกวา 10 ปี 
และระหวาง 3-6 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รองลงมา ปริญญาโท และต่ํากวาปริญญาตรี ระดับรายไดตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท รองลงมา 
ระหวาง 10,001– 20,000 บาท และ ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ตําแหนงในหนวยงาน เป็นลูกจางชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการ 
และสถานภาพสมรส สวนใหญสมรส รองลงมา สถานภาพโสด และหยา/หมาย  
 2.  ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 
 2.1  ดานปใจจัยนําเขา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมาก 1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ  

2.2  ดานกระบวนการในการทํางาน  ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ  
2.3  ดานผลผลิตในการทํางาน  ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
2.4  ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 1 ดานไดแก ดานผลผลิตในการทํางาน และอยูในระดับ

ปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา และดานกระบวนการในการทํางาน 
 3. ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 

3.1  ดานการจัดการเรียนการสอน  ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
3.2  ดานการวิจัย ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
3.3  ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
3.4  ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการ

จัดการเรียนการสอน และดานการวิจัย 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา 
 4.1 บุคลากรที่มีเพศ  อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย ประสบการณแทํางานกอนเขาทํางานระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายไดตอเดือน และ
ตําแหนงในหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีเพศ และสถานภาพสมรสตางกัน มีความคิดเห็นที่มี
ตอระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 4.2 บุคลากรที่มเีพศ อายุ อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย ระดับรายไดตอเดือน ตําแหนงในหนวยงาน และสถานภาพสมรสตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีประสบการณแทํางานกอนเขาทํางาน และระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน     มีผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน 
 5. ผลการวิเคราะหแเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยเห็นวา ควรมีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางจริงจังเพื่อจะไดยกยองและใหรางวัลแกคน
ที่ปฏิบัติหนาที่ไดดีและเสียสละ หากพบวามีการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ก็ควรมีมาตรการตางๆ ใหเหมาะสมกับกรณี ซ่ึงจะตองนําผล                     
การปฏิบัติการที่มีการประเมินอยางยุติธรรมมาใชในการปรับเงินเดือนของบุคลากรที่ควรจะทําทุกปี รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ใหมากกวานี้ เพิ่มความมั่นใจใน
การทํางานใหมากกวาเดิม ใหมีการตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจใหกับคนทํางานมากกวานี้ ควรมีการปลูกฝใงความสามัคคีใหเกิดกับหนวยงาน  มีการตั้ง
กฎระเบียบที่เขมแข็งมากกวานี้  สําหรับในการบริหารงานนั้น คณะบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ ควรใหความสําคัญกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ
ใหมากขึ้นกวาเดิม มากกวาจะใชความคิดของตนเองเป็นหลัก และมีพวกพอง ประโยชนแสวนตน และใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และทําใหเกิดสํานึกในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น หาก
ทําไดก็อาจจะทําใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามากขึ้น และมีความหลากหลาย มีความคิดสรางสรรคแในการปฏิบัติงาน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่พบวา 
 ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ไดแก      
1) ดานปใจจัยนําเขาขอคําถามที่วา “มีการแจงนโยบาย เปูาหมาย ตลอดจนแนวทางการทํางานใหทุกคนไดรับทราบกอนเสมอ” “องคแการไดจัดทําระเบียบ 
คูมือในการทํางานอยางชัดเจนและแจง ใหบุคลากรทราบ” และ “นโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติงานขององคแการ มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพการณแจริง” 2) ดานกระบวนการในการทํางาน ขอคําถามที่วา “องคแการมีการมอบหมายงานใหพนักงาน เจาหนาที่อยางเหมาะสมตรงกับความรู 
ความสามารถ” “มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน” “องคแการเปิดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเสมอ” และ “งานที่ทานทําอยูในปใจจุบันเป็นงานที่ถนัดมาก และ มีโอกาสไดใชความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ” ที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีความคาดหวังของตนเองชุดหนึ่งจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงจากผลการวิจัยที่พบสะทอนใหเห็นวา  ดานปใจจัย
นําเขา ยังมีการแจงนโยบาย เปูาหมาย และแนวทางการทํางานใหทุกคนไดรับทราบไมทั่วถึง ระเบียบ คูมือในการทํางาน ยังไมมีความชัดเจน นโยบาย และ
แผนงาน ยังไมมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณแจริงตามทัศนะของผูปฏิบัติงาน สวนดานกระบวนกาในการทํางานนั้น การมอบหมายงานยังไม
เหมาะสมตรงกับความรู ความสามารถ รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางาน ยังไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน ยังไมไดเปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเทาที่ควร และงานที่บุคลากรทําอยูในปใจจุบัน บุคลากรเห็นวา เป็นงานที่ตนเองยังไมถนัดนัก และมีโอกาสไดใช
ความรูความสามารถของตนเองไดไมเต็มศักยภาพนัก ซ่ึงอาจเป็นผลทําใหความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานที่กลาวมา อยูในระดับปานกลาง แต
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏบิัติงาน ในประเด็นที่กลาวถึงนี้อยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรก็พบวา มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน และทุกขอดวย ซ่ึงถือวามีแนวโนมที่บุคลากรจะพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
 สวนในมิติของความสัมพันธแจากการวิจัย ที่พบวา ความสัมพันธแระหวางความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีความสัมพันธแกันทางบวก อยูในระดับปานกลาง อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากการ
ที่บุคลากรมีความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงสามารถปฏิบัติงานได อยูใน
ระดับมากเชนกัน อาจเป็นผลจากการที่บุคลากร มีความตระหนักในหนาที่ของตนเองที่ตองปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัยถึงแมจะมีขอจํากัด
ในเรื่องของปใจจัยนําเขาและกระบวนการในการทํางานที่ยังอยูในระดับปานกลางก็ตาม และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแที่มีความสัมพันธแทางบวก 
สะทอนใหเห็นวา ตัวแปร ทั้งสองคูนี้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน 
 กลาวโดยสรุปดังไดกลาวมาแลววาการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 1 ดานไดแก ดานผลผลิตในการทํางาน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา และ
ดานกระบวนการในการทํางาน สวนผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวทิยาลัยในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน ไดแก ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธแ พบวา ความสัมพันธแระหวาง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีความสัมพันธแกัน
ทางบวก อยูในระดับปานกลาง อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรเห็นคุณคาของงานที่ปฏิบัติ มีเจตคติตอการ
ทํางาน มีความสนใจใฝุรู เห็นวางานที่ปฏิบัติ มีความสําเร็จ และ การไดรับการยอมรับความสัมพันธแในหนวยงานอยูในระดับมาก  
 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. ผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการทํางานของมหาวิทยาลัยใหสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะดานโอกาสความกาวหนาในงาน และการบังคับบัญชา 
 2. ผูมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนการปฏิบัติงาน จัดคนเขาทํางานการอํานวยการ และการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีการคนหาวิธีการ
ในการปฏิบัติงานที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในดานปใจจัยนําเขาและดานกระบวนการในการทํางาน ใหเป็นไปอยางเหมาะสม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป 
 1. ควรทําวิจัยเพื่อคนหาแนวทางในการวางแผนกําลังคน การพัฒนาบุคลากรที่สงเสริมโอกาสความกาวหนาในงานของบุคลากร  
 2. ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการบังคับบัญชา การประสานงาน ควบคุม ดูแล การอํานวยการ การส่ังการ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคแกร
ในมหาวิทยาลัย 
 3. ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ปใจจัยนําเขาขององคแกร และพัฒนากระบวนการในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และคนหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแดวยความกรุณาชวยเหลือเป็นอยางดียิ่งจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหขอมูลในการวิจัย และใหขอคิดเห็นตางๆ ที่
เป็นประโยชนแตอการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ดร.สําเริง ไกยวงคแ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญในก ารใหคําปรึกษางานวิจัย
ทางดานสถิติและการวิเคราะหแขอมูล 
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 ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรตราจารยแ ดร.พิทักษแพงศแ กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตรแ พรอมทั้งคณะผูบริหารทุกทานที่ สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการดําเนินการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วัชรินทรแ สุทธิศัย ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรแ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะ
รัฐศาสตรแและรัฐประศาสนศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหคําปรึกษาชีแนะแนวทาง และกระบวนการวิจัย 
 สุดทายนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นและสําเร็จตามวัตถุประสงคแหากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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การจัดการแรงงานข๎ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดตาก 

MANAGEMENT OF MYANMAR NATIONLITY MIGRANT LABOUR IN TAK PROVINCE 
 

กาบแก๎ว ป๓ญญาไทย1,  สุข  บุปผา2 พีรพล  สิมมา3 
Kabkaew Punyathai,  Suk Bubbha,Peerapol Simma 

 
บทคัดยํอ 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1.)ศึกษาสาเหตุหรือความจําเป็นในการใช
แรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการใน จังหวัดตาก  2.) ศึกษากระบวนการเคลื่อนยายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเขามาทํางานในพื้นที่ จังหวัดตาก  
3.) ศึกษาสภาพการจางงานและสิทธแิรงงานที่แรงงานสัญชาติเมียนมาในไดรับ 4.) ศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานตางดาวที่เหมาะสมสําหรับใน
จังหวัดตาก การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณนําและใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก แรงงานสัญชาติเมียนมาจํานวน 391 คน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจาํนวน 10 ทานและเจาหนาที่รัฐจํานวน 5 
ทาน   
ผลการศึกษาพบวา  
 1) สาเหตุหรือความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เกิดจากการขาดแคลนแรงงานใน
พื้นที่โดยเฉพาะแรงงานไรฝีมือ ซ่ึงแรงงานไทยไมทําเนื่องจากเป็นงานที่สกปรก ยากและมีความเสี่ยง  ประกอบกับแรงงานเมียนมามีความขยัน อดทน ไม
เกี่ยงงานและมีความรับชอบในงานมากกวาแรงงานไทย  
 2) กระบวนการเคลื่อนยายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเขามาทํางานในพื้นที่ จังหวัดตาก แรงงานเมียนมาสวนใหญมาจากตัดสินใจรวมกัน
ระหวางคนในครอบครัวและตัวแรงงานเอง โดยเดินทางมาทํางานคนเดียว และมีนายหนาจัดหางานนําพาเขามาหรือเดินทางเขามาเองดวยวิธีการผานดาน
ชั่วคราวหรือดานถาวรโดยใชใบผานดานชั่วคราวและลักลอบอยูตอเพื่อทํางาน สาเหตุที่ตั ดสินใจออกมาทํางานเกิดจากสาเหตุดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  
 3) แรงงานสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตากไดรับการปฏิบัติตามสภาพการจางงานที่กฎหมายกําหนดไวในบางครั้งหรือไมสม่ําเสมอเทานั้นและ
ไดรับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานขามชาติไมสม่ําเสมอหรือบางครั้งเชนกัน  
 4) รูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานตางดาวสําหรับใน จังหวัดตากที่เหมาะสม ควรมีการนําเขาแรงงานเขามาทํางานแบบไปเชา-เย็นกลับ และ
นําเขามาทํางานตามฤดูกาล ควรมีการอนุญาตใหนายจางนําพาลูกจางมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย โดยควรกําหนดหลักเกณฑแใหมีการจํากั ด
พื้นที่ในการทํางานและระยะเวลาที่แรงงานสามารถเคลื่อนยายไปทํางานที่อื่นหรือเปลี่ยนงานใหมในพื้นที่ตางๆ ได และการอนุญาตใหแรงงานทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนได 
 
ค าส าคัญ: การจัดการ, แรงงานขามชาติ 
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ABSTRACT 
 The purposes of the study Management of Myanmar Nationality Migrant Labour in Tak Province were as followed 1.)To 
study the reasons and necessity of using Myanmar nationality labour by entrepreneurs Tak Province.   2.)To study the procedure 
Burmese Nationality  Labour moved into work in Tak Province.  3.)To study the employment conditions and benefits that 
Burmese Nationality Labour in Mae Sot District  get from the employers. 4.)To study the pattern and the method that suitable for 
Burmese Nationality Labour in Tak  Province which use Mixed Methods Research by using both quantitative and qualitative 
methods.  The sample groups were 391 of Burmese Nationality Labours, 10 employers or the owners of the shop and 5 staff 
from the Government Agency.  
The study found that  
 1.) The reasons or necessity the shop owners in Mae Sot District use Burmese Nationality Labour were the lack of the 
labour in the area, especially for unskilled jobs which Thai labour would not do.  Combined with that Burmese Nationality Labour 
were diligent, patient, never haggle and highly  responsible than Thai Labour.   
 2.) The procedure Burmese Nationality Labour moved into work in Mae Sot District, mostly they made decision together 
in the family and also the labour themselves.  There were Job Agencies who would bring them in or sometime they would come 
on their own by using temporary boarding pass and then stayed longer intentionally and illegally in order to work.  The reasons 
they wanted to work here because of economy, society and culture.   
 3.) Burmese Nationality Labour were not always get all the benefits in the Agreement on legitimate working conditions 
from the employers and sometimes they would not have all the Migrant Worker Rights.  
 4.) The pattern and the method that suitable for migrant workers would be allowing them to work during the day and 
send them back in the evening or hire them for seasonal factors.  The employers should also register their employees as legal 
workers, establish the rules that specify the working areas and set the period when the workers could move to work somewhere 
else or change the job to different area.  And allow the workers to work in an intensive industrial sector 
 
Keywords: MANAGEMENT,  NATIONLITY MIGRANT LABOUR 
 
บทน า  

ในสภาพการณแปใจจุบันโลกมีลักษณะไรพรมแดนมากขึ้น ทําใหระบบการบริหารภาครัฐ ไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนและ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับโครงสรางของระบบราชการที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีสายการบังคับบัญชาที่เขมงวด มีการแบงงานตาม
ลักษณะเฉพาะ มีกฎเกณฑแและการควบคุมอยางละเอียดถี่ถวน ซ่ึงเอื้ออํานวยใหเกิดความขัดแยงไดงายที่สุด ทั้งในลักษณะขัดแยงภายในตัวเอง ระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางกลุม ระหวางหนวยงาน และเนื่องจากบุคลากรเปรียบเสมือนฟในเฟืองขององคแการ งาน
ทุกอยางจะสําเร็จลงไปไดนั้นตองอาศัยการทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจของหลายๆ ฝุาย ในการรวมแรงรวมใจใหเกิดผลงาน จําเป็นอยางยิ่งที่องคแการพึง
จะตองกระทําอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดขึ้นภายในองคแการ เพื่อเสริมสรางใหทุกคนสามารถทํางานใหกับองคแการไดตามจุดมุงหมาย มีความกาวหนา และ
สามารถเผชิญกับสิ่งแวดลอมภายนอกไดอยางมั่นใจ 

องคแการจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองรักษาทรัพยากรมนุษยแที่มีความสําคัญ เพราะฉะนั้นองคแการควรจะตองหาวิธีการหรือแนวทางตางๆ ที่จะรักษา
คนเหลานั้นใหอยูและทํางานใหกับองคแการ โดยที่ผูบริหารควรตระหนักวา การเป็นนักบริหารที่ดีนั้นไมควรมุงหวังใหไดแตผลงานที่ดี มีปริมาณเป็นที่พอใจ
เทานั้น หากแตตองมุงใหผูปฏิบัติงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในงาน รักหนวยงาน ทํางานดวยความเต็มใจ มีน้ําใจ และปฏิบัติตอกันอยางอบอุน ความพึง
พอใจและทัศนคติที่ดีดังกลาวยอมจะเกิดในตัวบุคลากร ซ่ึงจะเป็นตัวนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อ สนองตอบภารกิจและเปูาหมายในการ
ดําเนินงานขององคแการใหสําเร็จและเป็นที่ประจักษแตอไป 
 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นเสมือนปลายทางที่จะสรางทรัพยากรมนุษยแในระดับมันสมองออกมาสูสังคมและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ปใจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งสิ้น 78 แหง ซ่ึง 41 แหงในปใจจุบันนี้เป็นกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความจําเป็นที่จะตองมีระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสะทอนไปสูคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกสูสังคม ซ่ึงในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองทราบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลที่มีอยูในปใจจุบันเพื่อความ
เหมาะสมกับงานในแตละตําแหนงหนาที่ดวย เพื่อนํามาใชเป็นแนวทางในการวางแผนดานตางๆ ในการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
อยางหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงไดมีการใชกลยุทธแตางๆ ในการจัดการศึกษาใหเป็นที่ยอมรับของทองถิ่นและคนทั่วไป ถาพิจารณาใหลึกซ้ึงแลวจะเห็นวาแทจริง
องคแการทุกองคแการ สวนที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแในองคแการนั้นเอง มหาวิทยาราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 มี
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ทั้งสิ้น 3 แหง ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปูาหมายของมหาวิทยาลัย
จะตองอาศัยความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนควบคูไปกับบุคลากรสายวิชาการ 
 จากเหตุผลและความสําคัญของปใญหาดังกลาวขางตน จึงเป็นที่มาของการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 โดยไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา “ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540” โดยจะไดสารสนเทศตางๆ ที่เป็น
ประโยชนแตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานไปสูจุดมุงหมาย พรอมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบการปฏิบัติงาน 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
 3.  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสม ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึกษาไดวิธีการดําเนินการวิจัยดังเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 จํานวน 3 มหาวิทยาลัย  ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม
จํานวนทั้งสิ้น 1,242 คน หาขนาดตัวอยางโดยการใชสูตรทาโร ยามาเน ดังกลาว ไดหนวยตัวอยาง  เทากับ 246 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียด ตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540  แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก มหาวิทยาลัย ราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จํานวน 246 คน 
 4. การการวิเคราะหแขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหแขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลาวคือ ขอมูลเชิงปริมาณทําการวิเคราะหแดวยสถิติ โดยใชโปร แกรม
คอมพิวเตอรแสําเร็จรูป และขอมูลเชิงคุณภาพผูศึกษาวิเคราะหแเนื้อหา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตามวิธี
ของเพียรแสัน ทดสอบทีเทส (t-test) และทดสอบเอฟเทส (F-test) 

4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหแขอมูลควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหแเนื้อหา และวิเคราะหแขอมูลเพื่อสรางขอสรุป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง  มีอายุระหวาง  26 – 30 รองลงมา ระหวาง 31 – 35 และระหวาง 36 – 40 มีอายุการทํางาน
ในมหาวิทยาลัยระหวาง 2-4 ปี รองลงมาต่ํากวา 2 ปี และระหวาง 5-6 ปี  มีประสบการณแทํางานกอนเขาทํางาน ระหวาง 1-3 ปี รองลงมา มากกวา 10 ปี 
และระหวาง 3-6 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รองลงมา ปริญญาโท และต่ํากวาปริญญาตรี ระดับรายไดตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท รองลงมา 
ระหวาง 10,001– 20,000 บาท และ ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ตําแหนงในหนวยงาน เป็นลูกจางชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการ 
และสถานภาพสมรส สวนใหญสมรส รองลงมา สถานภาพโสด และหยา/หมาย  
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 2.  ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 
 2.1  ดานปใจจัยนําเขา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมาก 1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ  

2.2  ดานกระบวนการในการทํางาน  ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ  
2.3  ดานผลผลิตในการทํางาน  ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
2.4  ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 1 ดานไดแก ดานผลผลิตในการทํางาน  และอยูในระดับ

ปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา และดานกระบวนการในการทํางาน 
 3. ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 

3.1  ดานการจัดการเรียนการสอน  ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
3.2  ดานการวิจัย ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
3.3  ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
3.4  ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการ

จัดการเรียนการสอน และดานการวิจัย 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา 
 4.1 บุคลากรที่มีเพศ  อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย ประสบการณแทํางานกอนเขาทํางานระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายไดตอเดือน และ
ตําแหนงในหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีเพศ และสถานภาพสมรสตางกัน มีความคิดเห็นที่มี
ตอระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 4.2 บุคลากรที่มเีพศ อายุ อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย ระดับรายไดตอเดือน ตําแหนงในหนวยงาน และสถานภาพสมรสตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีประสบการณแทํางานกอนเขาทํางาน และระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน     มีผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน 
 5. ผลการวิเคราะหแเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยเห็นวา ควรมีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางจริงจังเพื่อจะไดยกยองและใหรางวัลแกคนที่
ปฏิบัติหนาที่ไดดีและเสียสละ หากพบวามีการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ก็ควรมีมาตรการตางๆ ใหเหมาะสมกับกรณี ซ่ึงจะตองนําผล                    
การปฏิบัติการที่มีการประเมินอยางยุติธรรมมาใชในการปรับเงินเดือนของบุคลากรที่ควรจะทําทุกปี รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ใหมากกวานี้ เพิ่มความมั่นใจใน
การทํางานใหมากกวาเดิม ใหมีการตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจใหกับคนทํางานมากกวานี้ ควรมีการปลูกฝใงความสามัคคีใหเกิดกับหนวยงาน  มีการตั้ง
กฎระเบียบที่เขมแข็งมากกวานี้  สําหรับในการบริหารงานนั้น คณะบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ ควรใหความสําคัญกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ
ใหมากขึ้นกวาเดิม มากกวาจะใชความคิดของตนเองเป็นหลัก และมีพวกพอง ประโยชนแสวนตน และใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และทําใหเกิดสํานึกในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น หาก
ทําไดก็อาจจะทําใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามากขึ้น และมีความหลากหลาย มีความคิดสรางสรรคแในการปฏิบัติงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) 
ดานปใจจัยนําเขาขอคําถามที่วา “มีการแจงนโยบาย เปูาหมาย ตลอดจนแนวทางการทํางานใหทุกคนไดรับทราบกอนเสมอ” “องคแการไดจัดทําระเบียบ 
คูมือในการทํางานอยางชัดเจนและแจง ใหบุคลากรทราบ” และ “นโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติงานขององคแการ มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพการณแจริง” 2) ดานกระบวนการในการทํางาน ขอคําถามที่วา “องคแการมีการมอบหมายงานใหพนักงาน เจาหนาที่อยางเหมาะสมตรงกับความรู 
ความสามารถ” “มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน” “องคแการเปิดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเสมอ” และ “งานที่ทานทําอยูในปใจจุบันเป็นงานที่ถนัดมาก และ มีโอกาสไดใชความรูความสามารถของตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ” ที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีความคาดหวังของตนเองชุดหนึ่งจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงจากผลการวิจัยที่พบสะทอนใหเห็นวา ดานปใจจัย
นําเขา ยังมีการแจงนโยบาย เปูาหมาย และแนวทางการทํางานใหทุกคนไดรับทราบไมทั่วถึง ระเบียบ คูมือในการทํางาน ยังไมมีความชัดเจน นโยบาย และ
แผนงาน ยังไมมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณแจริงตามทัศนะของผูปฏิบัติงาน สวนดานกระบวนกาในการทํางานนั้น การมอบหมายงานยังไม
เหมาะสมตรงกับความรู ความสามารถ รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางาน ยังไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน ยังไมไดเปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเทาที่ควร และงานที่บุคลากรทําอยูในปใจจุบัน บุคลากรเห็นวา เป็นงานที่ตนเองยังไมถนัดนัก และมีโอกาสไดใช
ความรูความสามารถของตนเองไดไมเต็มศักยภาพนัก    ซ่ึงอาจเป็นผลทําใหความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานที่กลาวมา อยูในระดับปานกลาง แต
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏบิัติงาน ในประเด็นที่กลาวถึงนี้อยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรก็พบวา มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน และทุกขอดวย ซ่ึงถือวามีแนวโนมที่บุคลากรจะพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
 สวนในมิติของความสัมพันธแจากการวิจัย ที่พบวา ความสัมพันธแระหวางความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีความสัมพันธแกันทางบวก อยูในระดับปานกลาง อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากการที่
บุคลากรมีความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงสามารถปฏิบัติงานไดอยูในระดับ
มากเชนกัน อาจเป็นผลจากการที่บุคลากร มีความตระหนักในหนาที่ของตนเองที่ตองปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัยถึงแมจะมีขอจํากัดในเร่ือง
ของปใจจัยนําเขาและกระบวนการในการทํางานที่ยังอยูในระดับปานกลางก็ตาม และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแที่มีความสัมพันธแทางบวก สะทอน
ใหเห็นวา ตัวแปร ทั้งสองคูนี้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน 
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 กลาวโดยสรุปดังไดกลาวมาแลววาการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 1 ดานไดแก ดานผลผลิตในการทํางาน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา และ
ดานกระบวนการในการทํางาน สวนผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวทิยาลัยในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน ไดแก ดานการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธแ พบวา ความสัมพันธแระหวาง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับความคิดเห็นที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีความสัมพันธแกัน
ทางบวก อยูในระดับปานกลาง อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรเห็นคุณคาของงานที่ปฏิบัติ มีเจตคติตอการ
ทํางาน มีความสนใจใฝุรู เห็นวางานที่ปฏิบัติ มีความสําเร็จ และ การไดรับการยอมรับความสัมพันธแในหนวยงานอยูในระดับมาก  
 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. ผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการทํางานของมหาวิทยาลัยใหสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะดานโอกาสความกาวหนาในงาน และการบังคับบัญชา 
 2. ผูมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนการปฏิบัติงาน จัดคนเขาทํางานการอํานวยการ และการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีการคนหา
วิธีการในการปฏิบัติงานที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในดานปใจจัยนําเขาและดานกระบวนการในการทํางาน ใหเป็นไปอยาง
เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป 
 1. ควรทําวิจัยเพื่อคนหาแนวทางในการวางแผนกําลังคน การพัฒนาบุคลากรที่สงเสริมโอกาสความกาวหนาในงานของบุคลากร  
 2. ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการบังคับบัญชา การประสานงาน ควบคุม ดูแล การอํานวยการ การส่ังการ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคแกร
ในมหาวิทยาลัย 
 3. ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ปใจจัยนําเขาขององคแกร และพัฒนากระบวนการในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และคนหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแดวยความกรุณาชวยเหลือเป็นอยางดียิ่งจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหขอมูลในการวิจัย และใหขอคิดเห็นตางๆ ที่
เป็นประโยชนแตอการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ดร.สําเริง ไกยวงคแ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษางานวิจัย
ทางดานสถิติและการวิเคราะหแขอมูล 
 ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรตราจารยแ ดร.พิทักษแพงศแ กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตรแ พรอมทั้งคณะผูบริหารทุกทานที่ สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการดําเนินการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วัชรินทรแ สุทธิศัย ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรแ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะ
รัฐศาสตรแและรัฐประศาสนศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหคําปรึกษาชีแนะแนวทาง และกระบวนการวิจัย 
 สุดทายนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นและสําเร็จตามวัตถุประสงคแหากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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ยุทธศาสตร๑การพัฒนาศักยภาพกลุํมงานอาจารย๑ศูนย๑ฝึกโรงเรียนต ารวจภูธรภาค  2   
ในการให๎ความรู๎กฎหมายแกํข๎าราชการต ารวจ 

THE STRATEGIES OF THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN PROVINCIAL POLICE TRAINING 
CENTER REGION 2 IN TERMS OF ENLIGHTENING THE POLICE OFFICERS ON THE LAW 

 
ดิเรก  ถึงฝ๓่ง1,  กาบแก๎ว ป๓ญญาไทย2 ,พีรพล  สิมมา3 

Direk Teundfung,  kabkaew Punyathai,Peerapol Simma 
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการ

ตํารวจ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษายุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภธูรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการ
ตํารวจ  การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณนําและใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร อาจารยแ และนักเรียนโรงเรียนตํารวจภูธร ภาค รวมกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งสิ้น 216 คน การวิเคราะหแขอมูลและสถิติที่
ใชคือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (Percentage) และขอมูลคุณภาพยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึก
โรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ทําการวิเคราะหแโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1) ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ                   
ซ่ึงศึกษาในดานตาง ๆ รวม 3 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา ผลการวิเคราะหแขอมูล
จากการตอบแบบสอบถามของ ผูบริหารและอาจารยแ พบวา ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการให
ความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ ในภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุกดานนั้น  เป็นไปไดเพราะคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกดาน ไมวาจะเป็น
ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษา  ลวนมีสวนชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ตรงกับความมุง
หมายของการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการทํางานรวมกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวของเพื่อทําใหไดมาซ่ึงคุณลักษณะของผูเรียนและเป็นที่ เช่ือมั่น พึงพอใจของผู
มีสวนไดสวนเสียทุกฝุาย 
 2) ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2 ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ ซ่ึง
ศึกษาในดานตาง ๆ รวม 3 ดาน  คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  ผลการวิเคราะหแขอมูล
จากการตอบแบบสอบถามของ นักเรียน พบวา ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรู
กฎหมายแกขาราชการตํารวจ ในภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุกดานนั้น  เป็นเพราะนัก เรียนทุกคนที่เขามาเรียนในโรงเรียนบานคาวิทยา ลวนมี
ความคาดหวังวาโรงเรียนจะเป็นสถานที่ใหความรู  สถานที่ ขัดเกลา บมเพาะใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ เป็นที่ยอมรับของสังคม  ตลอดจนเป็น
สถานที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได 
 
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตรแ, การพัฒนา 
 
ABSTRACT 

The independent study purposes were: 1) to creat the instructional package on using of sscs model to promote the 
ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III students. 2) to trial the 
instructionalpackage on using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and 
capacitance for the mathayomsuksa III students. 3) to study student’s satification toword learning by using the instructional 
package on using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance for the 
mathayomsuksa III students. 
 The sample group in this studying was purposesive sampling by 31 students. The research design is One Group Pretest 
– Posttest Design. The research instruments compose the instructional package, vability to solve mathematical problems and 
questionnaire satification. The statistics for data analysis are average value ( X ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and t-
test one sample. 

The results of the study revealed that: 
 1. The instructional package on using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface 
area and capacitance for the mathayomsuksa III students had the efficiency (E1/E2) at 79.63/84.44 which follow the standard 
criterion 75/75. 

                                                           
1ดร, อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาตรแ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต                   
2 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ สาขาวิชารัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ สาขาวิชารัฐศาสตรแ วิยาลัยนอรแทเทิรแน 
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 2. The students who had studied with the instructional package on using of sscs model to promote the ability to solve 
mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III students had after learning achievement 
higher than before learning at the statistical significant .01 and learning achievement after was higher than criterion 75 percent at 
the statistical significant .01 
 3. The students had highly satisfied learning by using the instructional package on using of sscs model to promote the 
ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III students in the overall were 
satisfactory. 
 
Keywords  :  strategies, development. 
 
บทน า 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววากระบวนการสําคัญในการพัฒนามนุษยแ ทั้งดานรางกาย จิตใจ  อารมณแ  สังคม และสติปใญญา ใหพรอมดวย
ความรู  ความคิด  ทักษะความสามารถในการใชชีวิต ตลอดจนมีพฤติกรรมที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติที่พึงประสงคแของสังคม  คือ  การศึกษา  
หากจะกลาวอยางเป็นเหตุเป็นผลก็คือ  ดวยเหตุที่การศึกษาเป็นกลไกลการพัฒนาคนที่สงผลโดยตรงถึงการพัฒนาสังคมและชุม ดังนั้นจึงเป็นกิจธุระ
โดยตรงของชุมชนและสังคมที่จะคาดหวังตอคุณภาพการพัฒนาการศึกษา  จนอาจจะกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาการจัดการศึกษากับ การสํา รวจตรวจสอบ
ความคาดหวังของประชาชนเป็นพันธกิจหลักของกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ที่มิอาจแยกออกจากกันได   
 ความคาดหวังเป็นจุดมุงหมายของการมีสวนรวมจัดการศึกษาของสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษากฎหมายของขาราชการ
ตํารวจ   โดยเฉพาะการจัดการศึกษาวิชาเกี่ยวกับกฎหมายของศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ซ่ึงเป็นสถาบันที่ผลิตขาราชการตํารวจออกมาตั้งแตอดีต
จนถึงปใจจุบัน นอกจากนี้การศึกษาวิชาเกี่ยวกับกฎหมายเป็นวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของขาราชการตํารวจที่ผา น
การศึกษาอบรมออกไปรับใชประชาชนและประเทศชาติในที่สุด  ดังนั้นคุณภาพของขาราชการตํารวจจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของอาจารยแผูสอนวิชากฎหมาย
ดวยเชนกัน  ดังนั้น กลุมงานอาจารยแจึงตองเขามามีสวนรวมรับรู  ชวยกันคิด  ชวยกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม  กลาวคือ  
โดยทางตรงกระทําโดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมโดยกระทําดวยตนเอง และการมีสวนรวมทางออม คือ  ผูมีสวนรวมจะเขามามีสวนในกิจกรรมโดยผาน
ตัวแทนหรือบุคคลอื่น  ไมวาการมีสวนรวมจะอยูในลักษณะใดก็ตาม ทุกฝุายยังคงมีสวนในการทําคุณประโยชนแใหแกขาราชการตํารวจ (บุญนอม จําพล, 
2551, หนา 1)    
 การศึกษาวิชากฎหมายไดกลายเป็นปใจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตไมยิ่งหยอนไปกวาปใจจัยอื่น ๆ  (เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และ
ยารักษาโรค  เป็นตน) หากชีวิตที่ขาดการศึกษาวิชากฎหมายจะตกอยูในวงจรของความไรประสิทธิภาพในการทํางาน การถูกเอารัดเอาเปรียบ ทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (สมศักดิ์  อภัยกาวี, 2547, หนา 1) 
 คงไมผิดนักหากจะเปรียบศูนยแฝึกตํารวจภูธรภาค  2  เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม แตก็อาจจะไมถูกตองเสียทีเดียวที่จะเปรียบนักเรียน
ตํารวจเหมือนสินคาที่ถูกผลิตออกมา  แตเพื่อใหเห็นภาพพจนแที่ชัดเจน    มากขึ้น  ก็จะขออุปมาอุปมัยใหนักเรียนตํารวจที่จบการศึกษาออกมาเป็นสินคาสู
ตลาด  สวนจะเป็นสินคาที่วางขายอยูในหางสรรพสินคา หรือจะเป็นสินคาขายอยูตามตลาดทั่วไป ก็อยูที่ศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจ ภูธรภาค  2  มี
กระบวนการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของสินคาใหเป็นที่นิยมแพรหลายไดดีเพียงไร การที่ศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2จะจัดการศึกษาใหนักเรียน
ตํารวจมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ  เป็นที่พึงพอใจของสังคม โดยอบรมส่ังสอนใหเป็นคนดีมีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพ  ในขณะเดียวกันหัวใจและ
วิญญาณก็ตองลึกซึ้งและแนนแฟูนในคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยอยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนแไดอยางดี  จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ศูนยแฝึกตําร วจภูธรภาค  2  
จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการปรับปรุงพัฒนาศูนยแฝึกตํารวจโรงเรียนภูธรภาค  2  โดยความรวมมือกับผูบริหารศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  และ
บุคลากรที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกลุมงานอาจารยแ (สมชาย  เทพแสง, 2543, หนา 13)  ซ่ึงศูนยแฝึกตํารวจทุกแหงจะมีการพัฒนาสูความเป็นศูนยแฝึกตํารวจ
คุณภาพได ตองอาศัยการปฏิบัติงานที่ดี ของทุกฝุายซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการบริหารศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจ โดยที่การบริหารศูนยแฝึกตํารวจเพื่อใหมี 
คุณภาพนั้นจะตองใชความรู  ความสามารถของผูบริหารและกลุมงานอาจารยแในความรวมมือรวมใจกัน (สุรัฐ  ศิลปะอนันตแ, 2545, หนา 209)    
 การวิจัยนี้มุงทําการศึกษายุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธร  ภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแก
ขาราชการตํารวจ ตามแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดก ารเรียน
การสอน  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู โดยผูวิจัยไดนํามาใชเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพียง 3 ดาน 
คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัด การเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะไดนําเนื้อหา ประเด็นตาง ๆ ในดานการ
พัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ ทั้งการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดี  
 การพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนภูธรตํารวจภาค 2 คุณภาพการศึกษาตองเริ่มตนจากขอมูลพื้นฐานดานคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนยแฝึกตามความคาดหวังของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย  ผูวิจัยเป็นบุคคลหนึ่ งที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของศูนยแฝึกโรงเรียนภูธร
ตํารวจภาค 2 และเห็นวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจของศูนยแฝึกโรงเรียนภูธรตํารวจภาค 2  ใหตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดเสียมากที่สุด  เป็นเรื่องสําคัญที่สอดคลองกับเจตนารมณแของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงสนใจที่จะทําการวิจัยยุทธศาสตรแการ
พัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจคุณภาพการศึกษาของศูนยแฝึกโรงเรียน
ภูธรตํารวจภาค 2 ตามความคาดหวังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนแตอการวางแผนการพัฒนาคุณภาพกลุมงานอาจารยแ  
ศูนยแฝึกโรงเรียนภูธรตํารวจภาค 2 ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษายุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
 งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษายุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธร   ภาค  2  ในการใหความรูกฎหมาย
แกขาราชการตํารวจ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําเสนอเป็นหัวขอตามลําดับ  ดังนี้ 
 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 1.  คุณภาพการศึกษา (Educational  Quality) 
      1.1  คุณภาพการศึกษา 
             1.1.1  ความหมายของคุณภาพการจัดการศึกษา 
             1.1.2  ประเภทของคุณภาพการจัดการศึกษา 

       1.1.2.1  ดานคุณภาพผูเรียน 
       1.1.2.2  ดานการจัดการเรียนการสอน 
       1.1.2.3  ดานการบริหารและการจดัการศึกษา 

      1.2  ความมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Concepts and Theories of Expectation) 
      2.1  ความหมายของความคาดหวัง 
      2.2  ทฤษฎีความคาดหวัง 
      2.3  ลักษณะของความคาดหวัง 
 3.  มาตรฐานการจัดการศึกษา (The  Standard  of  Education) 
      3.1  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      3.2  มาตรฐานโรงเรียนพระราชทาน 
      3.3  มาตรฐานโรงเรียนในฝใน 
 4.  ศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2 
      4.1  ประวัติความเป็นมา 
      4.2  ที่ตั้ง 
      4.3  สภาพการจัดการศึกษาในปใจจุบัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 ในการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการ
ตํารวจ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษายุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรูกฎหมายแก
ขาราชการตํารวจ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา  
2.   การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.   การนําเสนอผลการวิเคราะหแ 

  ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามมาจากเกณฑแมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา                 
124-126) จํานวน 2 ฉบับ  โดยฉบับแรกสําหรับผูบริหาร  อาจารยแ และฉบับที่สองสําหรับนักเรียนตํารวจ  ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา   มี  5  ระดับ  และแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง  ดังนี้ 
 1.1   แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร   และอาจารยแมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรแท (Likert  Rating  Scale)  
จํานวน  2 ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
จํานวน 1 ขอ 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการการศึกษา  และครู  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating  Scale) ในดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 12 ขอ ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 ขอ  
และดานการบริหารและการจัดการศึกษา จํานวน 12 ขอ รวม 39 ขอ 

1.2  แบบสอบถามสําหรับนักเรียนตํารวจ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรแท (Likert  Rating  Scale)  จํานวน 2 
ตอน  ดังนี้ 
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 ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  
จํานวน 1 ขอ 
 ตอนที่  2   สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating  Scale) ในดานคุณภาพผูเรียน  จํานวน 9 ขอ  ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 14  ขอ  และดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา  จํานวน  10  ขอ  รวม  33  ขอ 

1.3 แบบสัมภาษณแ  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง  ดังนี้ 
 1.3.1   แบบสัมภาษณแผูบริหารและอาจารยแ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
ของศูนยแฝึกตํารวจภูธร ภาค 2  ในดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษา  จํานวน  3  คําถาม 
 1.3.2   แบบสัมภาษณแนักเรียน เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของศูนยแฝึกตํารวจภูธร ภาค 2ในดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  จํานวน  3  คําถาม 
 
ผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  ประกอบดวย  ผูบริหาร จํานวน 15 คน  อาจารยแ  จํานวน 34 คน 
และนักเรียน จํานวน 167 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 216 คน พบวา ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียน ตํารวจภูธรภาค 2 ใน
ภาพรวม  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ( = 4.12)  รองลงมาคือ ดานคุณภาพผูเรียน             
(  = 4.06)  และดานการบริหารและการจัดการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด  (  = 3.83) ตามลําดับ 
 1.   ดานคุณภาพผูเรียน   
       1.1  ความสัมพันธแระหวางครูกับนักเรียน 
       1.2  ความซ่ือสัตยแตอตนเองและผูอื่น 
 2.   ดานการจัดการเรียนการสอน  
       2.1  ความรู คุณธรรม จริยธรรมของครู 
 3.   ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
       3.1  อาคาร สถานที่และบรรยากาศในโรงเรียน 
ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับ ในแตละประเด็น ดังนี้ 
 1.   ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน 

จากการสัมภาษณแผูบริหาร  อาจารยแและนักเรียน  ดานคุณภาพผูเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปรากฏผลดังนี้ 
1.1   ความสัมพันธ๑ระหวํางครูกับนักเรียน 
โดยธรรมชาติของมนุษยแ จะตองมีการติดตอกับบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา เพราะเราไมสามารถอยูคนเดียวในโลกได  การที่จะอยูอยางมีความสุข 

จะตองเขาหาสังคม  รูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีในการติดตอกับผูอื่น  แตการจะทําใหผูที่เราไปติดตอดวยมีความพึงพอใจ มีความสุข อยากจะติดตอกับเรา
เร่ือย ๆ ไป มิใชเรื่องงายนัก คงมีหลายครั้งที่ตองต้ังเปูาหมายวาจะ เขาไปติดตอกับกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  แตไมอาจไดผลตามที่ตั้งใจไว  ซ่ึงอาจเป็นดวย
เหตุผลหลาย ๆ อยาง  เชน เหตุผลที่เกิดจากตนเอง คือ พฤติกรรมที่ไมเป็นที่นิยมชมชอบ  ไมเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของผูอื่น หรือเหตุผลจากผู อื่นที่
แสดงออกวาไมอยากสนใจ ไมรับฟใงและ ไมกระตือรือรนที่จะมีสัมพันธภาพดวย (เดชา  สวางวงศแ, 2545, หนา 27-28) 
     1.2   ความซื่อสัตย๑ตํอตนเองและผ๎ูอ่ืน 

ความซ่ือสัตยแ หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ  ไมคิดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง (ราชบัณฑิตยสถาน,  2546, หนา 26)  ซ่ึงความ
ซ่ือสัตยแเป็นสิ่งที่จําเป็นตอคนในทุกสังคม ควรจะตองปลูกฝใงหรือสั่งสอน หากเด็ก  เยาวชน  หากคนในสังคมขาดความซ่ือสัตยแแลว สังคมจะวุนวาย ไมสงบ  
เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน คนเห็นแตตัวมากขึ้น และสุดทายปใญหาอื่น ๆ ก็จะตามมาอีกมากมาย โรงเรียนเป็นสถานศึกษาซ่ึงมีความสําคัญรองลงมา
จากบาน ที่มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝใงใหเด็กมีความซ่ือสัตยแ  โรงเรียนมีหนาที่ใหการศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสราง
นิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง ทําใหคนเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชนแตอผูอื่นทั้งตอสังคมที่อยูอาศัย   

2.   ด๎านการจัดการเรียนการสอน 
 จากการสัมภาษณแคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานคา
วิทยา   จังหวัดราชบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

2.1  คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของครู 
คุณธรรม หมายถึง  ขอประพฤติปฏิบัติอันเป็นประโยชนแและมีความถูกตอง ดีงาม  เชน ความซ่ือสัตยแ  ความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร               

สวน จริยธรรม หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลที่ตั้งอยูในแนวทางแหงความดี  ความถูกตอง เพื่อใหสามารถอยูในสังคมได (เสาวรี  เรวัตโต,  2547, หนา 12) 
ในระบบการศึกษาไทย ครู อาจารยแนับวาเป็นบุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน  ทั้งยังมีอิทธิพลตอนักเรียนสู งมาก  ในสวนที่

เกี่ยวกับการถายทอดความรูและทัศนคติ ไปถึงสภาพความสมบูรณแทางจิตใจดวย  ซ่ึง พนัส  หันนาคินทรแ (2523, หนา 120 อางถึงใน เสาวรี   เรวัตโต, 
2547, หนา 22)  กลาววา  การประพฤติปฏิบัติของครูจะมีผลตอการสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน  จึงจะพรอมที่จะรับการปลูกฝใงจากครู แบบอยาง
ของครู คือ การมีบุคลิกภาพที่ดี เชน การแตงกาย  นิสัยใจคอที่แสดงออกแกนักเรียน  การใชวาจาที่สุภาพ  ทําตัวเป็นแบบอยางที่ดี หา กครูไมสามารถ
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ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยางที่ดีแกศิษยแไดก็เป็นการยากที่จะใหศิษยแทําตัวที่ดีไดเชนกัน ครูจะตองเป็นนักจิตวิทยาภาคปฏิบัติที่สามารถจะโนมนาวและเกลี้ย
กลอมนักเรียนใหเกิดความคิดเห็นคลอยตามคานิยมที่ครูปรารถนาจะปลูกฝใงใหแกนักเรียน     
 3.   ด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 จากการสัมภาษณแผูบริหาร  อาจารยแและนักเรียน  ดานการบริหารและการจัดการ  เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลดังนี้ 
 3.1  การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  และบรรยากาศในโรงเรียน 
 บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง  คุณลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน อันเป็นผลมาจากความสัมพันธแระหวางผูบริหารโรงเรียนและกลุม
บุคคลในโรงเรียน  เป็นผลทําใหโรงเรียนแหงหนึ่งแตกตางไปจากโรงเรียนอีกแหงหนึ่ง  และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน  บรรยากาศของ
องคแกรเป็นคุณลักษณะภายในองคแกร คลายคลึงกับบุคลิกภาพของคน  ดังนั้น บรรยากาศของโรงเรียนจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพของโรงเรียน (Hoy & 
Miskel, 2001, p.301)    

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีหนาที่ในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีความรู  ความสามารถทางดานวิชาการ  วิชาชีพ และคุณลักษณะที่สังคม
ตองการ เป็นผูที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้น โรงเรียนจึงใหความสําคัญในการสราง
บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในโรงเรียน  เพราะบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีสวนชวยเสริมสรางความคิด ความออนโยนทางจิตใจ  
และสรางคุณธรรมที่พึงประสงคแใหกับตัวนักเรียน  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การใชชีวิตอยางเรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติ รักสงบ สะอาด และมี
ความเป็นระเบียบวินัย ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูในโรงเรียน
อยางมาก และความมีความเชื่อวา บรรยากาศในโรงเรียนที่ดี จะทําใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูสึก สบายกาย สบายใจ อบอุนใจ สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนและประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในโรงเรียน (บัณฑิตแพันธุแ  พึ่งจิตร, 2550, หนา 10-11)  และจากการสัมภาษณแ  
พบวา  ครูมีความคาดหวังวาโรงเรียนจะใชพื้นที่ในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม  ไมวาจะเป็นอาคาร  สถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ตลอดจนเพิ่ม
พื้นที่พักผอนใหแกนักเรียนมากขึ้น  ดังคําใหสัมภาษณแของผูใหสัมภาษณแความวา 

“การใช้พื้นที่ในโรงเรียนยังไม่เหมาะสม 1..% โรงเรียนบ้านนอกก็แบบนี้แหละ จะขาดแคลน แต่ก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ สถานที่เรียนบางหมวด
วิชา อาคารเรียนยางที่ยังทรุดโทรม ฝุ่นเยอะ  สถานที่พักผ่อนในยามว่างของเด็ก (นักเรียน) ก็น้อย   อยากให้ปรับปรุงให้ใช้งานได้ทุกห้อง และเพิ่มพื้นที่
พักผ่อนของเด็กในร่มให้มากขึ้น” (กรรมการสถานศึกษา-เพศชาย, 2554, มกราคม  6) 
 กลาวโดยสรุป จากการสัมภาษณแคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู และนักเรียนโรงเรียน
บานคาวิทยา จังหวัดราชบุรี ใน  3  ดาน  คือ  ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  สรุปไดดังนี้ 
 ดานคุณภาพผูเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และครูคาดหวังวา โรงเรียนควรปลูกฝใงการสรางมนุษยสัมพันธแอันดีใหเกิดขึ้นกับนักเรียนให
มากยิ่งขึ้น  ครูควรยิ้มแยม  เป็นกันเอง  ไมดุ  ซ่ึงหากทุกฝุายมีความสัมพันธแอันดีตอกันก็แลวยอมสงผลใหบรรยากาศในชั้นเรียนและโรงเรียนดีขึ้น  ทําให
นักเรียนกลานําเร่ืองตาง ๆ มาปรึกษาครูเมื่อมีปใญหา  นอกจากนี้ควรปลูกฝใงใหนักเรียนมีความซ่ือสัตยแสุจริตอยางจริงจัง    
 ดานการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา  และครู คาดหวังวา ครูควรวางตัวใหเหมาะสมในทุกดาน ทั้งกิริยา มารยาท                 
การพูดจา รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน ครูควรเป็นแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการที่
พบวา  ตัวครูเห็นวาการที่ทําตัวเป็นกันเองกับเด็ก  โดยการแสดงออกดวยวาจาที่ไมสุภาพนั้น เป็นการปฏิบัติเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ตลอดจนบางครั้ง
ครูอาจประพฤติตนที่ ไมนาเอาแบบอยาง เชน ดื่มเหลา เลนการพนัน เป็นเรื่องปกติวิสัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนไมรู  ไมเห็น สําหรับนักเรียนคาดหวัง
วาครูควรมีความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน และครูควรมีทักษะการสอนที่หลากหลาย   
 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครู คาดหวังวาควรปรับปรุงอาคารเรียนที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดดี               
ใชหองเรียนใหเกิดประโยชนแและคุมคาอยางสูงสุด  เพิ่มพื้นที่พักผอน  และปรับปรุงโรงอาหาร สําหรับนักเรียนคาดหวังวาโรงเรียนควรปรับปรุง และเพิ่ม
พื้นที่พักผอนในรมใหมากขึ้น  ซ่ึงในปใจจุบันโรงเรียนอาจดําเนินการอยูแลว แตยังไมสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนไดอยางแทจริง ทั้งนี้ผูวิจัย
มีขอสังเกตบางประการที่พบวา แมนักเรียนเห็นวาโรงเรียนจะจัดหาที่นั่งพักในรมให แตนักเรียนยังไมพึงพอใจ  เนื่องจากที่นั่งพักที่มีอยูไมสามารถใหรมเงาได 
 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะหแขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ นํามาสรุปผลการวิจัยได  ดังนี้ 
 1.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพ
กลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ พบวา  มีคุณภาพอยูระดับมากทุกดาน โดยดานที่มี
ระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน และดานการบริหารและการจัดการศึกษาและเมื่อพิจารณาเป็น     
รายดาน พบวา ดานคุณภาพผูเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป ดานการจัดการเรียนการสอน  
คือ ครูมีคุณธรรมและเป็นแบบอยางที่ดีแกนักเรียน และดานการบริหารและการจัดการ คือ โรงเรียนใชอาคาร พื้นที่ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม                  
จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
 จากการสัมภาษณแพบวา ผูบริหาร และอาจารยแคาดหวังใหโรงเรียนปลูกฝใงการสรางมนุษยสัมพันธแอันดีใหเกิ ดขึ้นกับนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น ครู
วางตัวใหเหมาะสมในทุกดาน ทั้งกิริยา มารยาท  การพูดจา รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน ครูเป็นแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา
เรียน และโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดดี ใชหองเรียนใหเกิดประโยชนแและคุมคาอยางสูงสุด  เพิ่มพื้นที่พักผอน  และ
ปรับปรุงโรงอาหาร 
 2.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษาตามความ
คาดหวังของของนักเรียน พบวา มีคุณภาพอยูระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานคุณภาพผูเรียน รองลงมาคือ ดานการจัดการ
เรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานคุณภาพผูเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียน
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ปลูกฝใงใหนักเรียนมีความซ่ือสัตยแตอตนเองและผูอื่น ดานการจัดการเรียนการสอน คือ ครูมีความรูความสามารถในสาระวิชาที่สอน และดานการบริหาร
และการจัดการ คือ ครูและผูบริหารโรงเรียนสามารถเป็นที่ปรึกษาแกนักเรียนได 
 จากการสัมภาษณแพบวา นักเรียนคาดหวังวาใหครูมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนกลาที่จะเขามาปรึกษาหากมีปใญหา  ครูมี
ทักษะและวิธีการสอนที่หลากหลายมีความรู ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน   
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมาย              
แกขาราชการตํารวจ ซ่ึงศึกษาในดานตาง ๆ รวม 3 ดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารและการจัดการศึกษา  
ผลการวิเคราะหแขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชากร มีขอคนพบที่นาสนใจ ดังนี้ 
 1.  ผ๎ูบริหาร และอาจารย๑ 
 1.1  จากผลการวิจัยที่พบวา ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแก
ขาราชการตํารวจ ในภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุกดานนั้น  อาจเป็นไปไดเพราะคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกดาน ไมวาจะเป็นดานคุณภาพ
ผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัดการศึกษา ลวนมีสวนชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ตรงกับความมุงหมายของการจัด
การศึกษา เป็นกระบวนการทํางานรวมกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวของเพื่อทําใหไดมาซ่ึงคุณลักษณะของผูเรียนและเป็นที่ เช่ือมั่น พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝุาย ซ่ึงสอดคลองกับ วรรณภา ฮารแดิ้ง (2553, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 จากการศึกษาพบวา ขาราชการครูและ
ผูปกครองมีความคิดเห็นตอคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม ทั้งดานคุณภาพผูเรียน ดานการเรียนการสอนและดานการบริหารและการจัด
การศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ สุภาภรณแ จุลดําเนินธรรม (2550, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 6 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิสุทธิกษัตรี จากการศึกษาพบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังมากทุกดาน  คือ 1) ดานวิชาการ มีกิจกรรมการ
เรียนรูที่เชื่อมโยงความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานบุคลากร  ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธแที่ดี เป็นที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และ
สังคม 3) ดานกิจการนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูนํา กลาคิด กลาทํา มีความรับผิดชอบ 4) ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การจัดสภาพแวดลอม
บริเวณโรงเรียนสะอาด รมรื่น อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง 5) ดานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง มีการเชิญผูปกครองมาโรงเรียน                
เพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  สอดคลองกับที่ นิยม วรปใญญา (2546, หนาบทคัดยอ)  
ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณแวิทยา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
พบวา ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนคาดหวังตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารายณแวิทยาโดยรวมอยูในระดับมาก   
 ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2  ในการใหความรูกฎหมายแกขาราชการตํารวจ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน  สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 1.2  ดานคุณภาพผูเรียน 
 จากผลการวิจัยที่พบวา ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแก
ขาราชการตํารวจ  ดานคุณภาพผูเรียน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนควรมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มนุษยสัมพันธแเป็นสิ่งจําเป็นในทุกสังคม มนุษยสัมพันธแนั้นถือวาเป็นทั้งศาสตรแและศิลปในการเสริมสรางความสัมพันธแอันดี เพื่อใหเกิดความรักใครนับถือ 
ความรวมมือ ความจงรักภักดี และความสําเร็จ เพราะถือวาเป็นกระบวนการจูงใจคน การอยูรวมกับผูอื่นใหไดอยางมีความสุข และเป็นปใจ จัย ที่สําคัญที่
กอใหเกิดความรวมมือในการทํางาน เกิดผลงาน และ ทําใหทุกฝุายมีความพอใจ  ดังที่ วิภาพร  มาพบสุข (2543, หนา 16-17) กลาววา มนุษยสัมพันธแจะ
เกี่ยวของกับคนทุคน และทุกคนตองนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะวามนุษยแจะตองติดตอสัมพันธแกันตลอดเวลาในทุกหน ทุกแหง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปใจจุบันที่มนุษยแจะตองติดตอสัมพันธแ ชวยเหลือ และพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังนั้น มนุษยสัมพันธแจึงเป็นเครื่ องมือที่สําคัญ 
และมีประโยชนแตอมนุษยแ ซ่ึงประโยชนแของมนุษยสัมพันธแจะทําใหบุคคลรูจักและเขาใจวิธีธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยแในดานต าง ๆ ทั้งในดาน
รางกาย จิตใจ อารมณแ และการปรับตนใหเขาใจผูอื่นในสังคม ทําใหทราบความตองการของบุคคลอื่นและสามารถตอบสนองความตองการตาง ๆ ของ
บุคคลอื่นไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหบุคคลมีจิตใจและมีความเมตตากรุณาตอบุคคลอื่น ชวยทําใหบุคคลลดความ
ขัดแยงและปใญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว การทํางานและในสังคมทั่วไป และทําใหบุคคลในสังคมมีความรัก มีความกลมเกลียวและมีความสามัคคีในหมูคณะ  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ วิจิตร  อาวะกุล (2542, หนา 75-76)  ไดกลาวถึงการสรางมนุษยสัมพันธแใหไดรับความสําเร็จนั้นมีคุณลักษณะจําเป็นหลาย
อยางที่จะตองคํานึงถึงในการปรับปรุงแกไข และสรางใหเกิดขึ้นในแตละบุคคล และการที่บุคคลจะมีมนุษยสัมพันธแที่ดีนั้นจะตองมีลักษณะกิริยามารยาท
เรียบรอย  มีบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา การแตงตัว การเคลื่อนไหว กิริยาทาทาง การพูดจาดี  มีความเป็นเพื่อน โดยสนิทสนมกับเพื่อนไดงาย เป็นกันเอง  มี
น้ําใจชวยเหลือ เต็มใจชวยเหลือผูอื่น ชวยดวยกําลังกาย  กําลังความคิด  ในลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ  แสดงใหเห็นความมีเมตตากรุณา โอบออมอารีแกผูไดรับ
ความทุกขแยาก กรุณาปราณีแกคนเดือดรอนทั่วไป เป็นคน มีประโยชนแโดยชวยเหลือกิจการงานแกคนทั่วไปโดยมิไดหวังผลประโยชนแ อํานวยประโยชนแแก
สังคม มีความรับผิดชอบตอการทํางาน คําพูด คํามั่นสัญญา มีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยแสุจริต มีอารมณแดี มีความกระตือรือรน อดทนตอความเหน็ดเหนื่อย อดทน
ตอกิริยาทาทาง การกระทํา คําพูดที่ไมสบอารมณแ หรือทําใหเราโกรธ และมีความพยายามพากเพียรที่จะฝึกฝน ปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 
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      1.3  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการวิจัยที่พบวา ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 2 ในการใหความรูกฎหมายแก
ขาราชการตํารวจ ดานการจัดการเรียนการสอน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจะตองมีคุณธรรมและเป็นแบบอยางที่ดีแกนักเรียนนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนตองการแบบอยาง การกระทําที่ถูกตอง ดีงาม เพื่อใชเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตน นักเรียนบางคนอาจไดแบบอยางที่ไมเหมาะสมมาจาก
สื่อประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในปใจจุบัน ดังนั้นพฤติกรรมบางอยางที่ลอกเลียนมาอาจเป็นไปในทางลบ ประกอบกับนักเรียนใชเวลาสวนใหญอยูในโรงเรียน               
มีครูเป็นผูใหการอบรม สั่งสอนใหเป็นคนดี  มีความรู ซ่ึงตัวครูเองจึงควรวางตัวใหเหมาะสมเพื่อเป็นตนแบบที่ดีงามใหแกนักเรียน สอดคลองกับ                
สุชาดา กรเพชรปาณี (2548, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่ดีสําคัญของครูดีเดน  : คุณธรรมและความรู จากการศึกษาพบวา องคแประกอบดาน
คุณธรรมจริยธรรม  มีแนวโนมที่จะเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของครูดีเดนมากกวาองคแประกอบดานความรูความสามารถ  และสอดคลอง กับคํากลาวพระ
พุทธทาสภิกขุ (2530, หนา 1-27 อางจาก วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี, ม.ป.ป., หนา 6) ที่ไดบรรยายเรื่องธรรมะสําหรับครู ระหวางวันที่ 4-9  
กันยายน 2527 ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรแธานี โดยมีเนื้อหาบางตอนแสดงถึงลักษณะของครูดีไววา “ครูในฐานะที่ไดรับการยกยองวาเป็นปู
ชนียบุคคล ควรกอรแปดวยคุณธรรมของครู  คือเปิดประตูทางวิญญาณของโลกที่ปิดดวยอวิชชาใหออกมาสูแสงสวาง และอิสรภาพทางจิต มีลักษณะสูงสงใน
แงคุณธรรม มีหนาที่พัฒนามนุษยแใหเป็นไปในทางที่ถูกทุกวิถีทาง มีจิตใจเปี่ยมดวยเมตตา กรุณาและปใญญา”   
 1.4  ดานการการบริหารและการจัดการศึกษา 

จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารและอาจารยแ คาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
คือ โรงเรียนใชอาคาร พื้นที่ของโรงเรียนอยางเหมาะสม และการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารจัดการเรื่องการใช
ประโยชนแจากอาคารเรียน  การจัดสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูนั้น  เป็นสวนสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียน
การสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ  สุภาภรณแ   จุลดําเนินธรรม  (2550,  หนา 75)  ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จากการศึกษาพบวา  ดานอาคารสถานที่ ผูปกครองมีความคาดหวั งวาการจัด
สภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนสะอาด รมรื่น  อาคารเรียนมีความมั่นคง  แข็งแรง  สอดคลองกับ นิรันดร  เลาหะวิธี (2543, หนาบทคัดยอ)  ไดศึกษา
ความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เนนนักเรียนเป็นศูนยแกลาง กรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบวา  ผูปกครองมีความเห็น
วาโรงเรียนควรมีโรงอาหารที่สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบรอย  มีการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน และงานวิจัยของ 
สาวิตรี  พังงา (2545, หนาบทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองตอการศึ กษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา จากการศึกษา
พบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังโรงเรียนมีอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรง  มีสภาพแวดลอมทั้งภายในภายนอกหองเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
 2.  นักเรียน 
 2.1  จากผลการวิจัยที่พบวา   ยุทธศาสตรแการพัฒนาศักยภาพกลุมงานอาจารยแศูนยแฝึกโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  2 ในการใหความรูกฎหมาย
แกขาราชการตํารวจ ในภาพรวมและรายดานอยูระดับมากทุกดานนั้น  อาจเป็นเพราะนักเรียนทุกคนที่เขามาเรียนในโรงเรียนบานคาวิทยา ลวนมีความ
คาดหวังวาโรงเรียนจะเป็นสถานที่ใหความรู สถานที่ขัดเกลา บมเพาะใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นสถานที่
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  ซ่ึ งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวารี โสธรพิทักษแกุล 
(2549, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษาพบวา  สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ดาน 
คือ ดานหลักสูตร  ดานคุณลักษณะของอาจารยแ  ดานคุณลักษณะของนักศึกษา และดานกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก สอดคลองกับ              
สุรวีรแ  เพียรเพชรเลิศ (2544, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรธุรกิจบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน  ดานอาจารยแผูสอน ดานสื่อการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ผลการวิจัยพบวา  นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนกาสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา ดานหลักสูตร ดาน การเรียนการสอน 
ดานสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ สมชาย  เจือจาน (2547, หนาบทคัดยอ)  ไดศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภาควิชาครุศาสตรแเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   
โดยศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร  ดานผูสอน ดานปใจจัยที่เอื้อตอการสอนและดานผลที่ไดรับจากการศึกษา
และการประกอบอาชีพ  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาและมหาบัณฑิตเห็นวาการจัดการเรียน  การสอนของภาควิชาครุศาสตรแเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยรวมมีความเหมาะสมมาก คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็น     
รายดาน  สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

2.1  ดานคุณภาพผูเรียน 
 จากผลการวิจัยที่พบวา  นักเรียนคาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  โรงเรียนควร ปลูกฝใงให
นักเรียนมีความซ่ือสัตยแตอตนเองและผูอื่น ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความสําคัญรองลงมาจากบาน  โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝใงให
นักเรียนมีความสื่อสัตยแสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ประพฤติปฏิบัติตัวใหเป็นประโยชนแตอสวนรวมและสังคม โดยครูจะเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
อบรมบมเพาะ ปลูกฝใงใหมีคานิยมที่พึงประสงคแเหลานี้ใหเกิดขึ้น  สอดคลองกับกรมวิชาการ (2541, หนาบทคัดยอ) ที่ศึกษาสภาพการคา ดหวังสภาพ
ปใจจุบันและกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงคแของเด็กและเยาวชนใน
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อนาคตที่คาดหวัง คือ ความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยแ  อดทน  หนักแนน ตามลําดับ  สวนครูผูสอนพบ 3 ดาน คือ 1) ใจดี สอนเกง เป็นคนดี 2) มีความเอาใจใส
นักเรียน 3) การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน คือ การตกแตงชั้นเรียน  
 2.2   ดานการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการวิจัยที่พบวา  นักเรียนคาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความรู
ความสามารถในสาระวิชาที่สอน อาจเป็นไปไดเพราะครูเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน มีอิทธิพลตอนักเรียน เป็นผูที่ถายทอดความรู 
ทัศนคติ คานิยมที่พึงประสงคแใหแกนักเรียน โดยครูจะตองมีความรู  ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดสรางสรรคแ  หมั่นพัฒนาตนเองเพื่อนําความรูใหม 
ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกนัก เรียน  ครูควรวางตัวใหเป็นที่เคารพ และเขาใจนักเรียน  
ยอมรับฟใงความคิดเห็น ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาที่ดี สอดคลองกับ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคแการมหาชน) ในปี พ.ศ. 2549 (รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจํา ปีการศึกษา 2551, หนา 22) ที่ระบุขอเสนอแนะ ดานตัวครู 
วาควรพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและประเมินผลตามสภาพจริงเพิ่มขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ เชน 
การจัดอบรม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอก การแลกเปลี่ยนประสบการณแระหวางครูผูสอน  การศึกษาคนควาเอกสารตํารา
ที่เกี่ยวกับวิธีการสอน วิธีการประเมินผลทั่วไปและเฉพาะวิชา และสอดคลองกับแนวคิดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, ม.ป.ป., หนา 10 -11) ที่กลาว
วา จริยธรรมครูในดานความรับผิดชอบ โดยครูจะตองต้ังใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน  พากเพียร รอบคอบ ยอมรับผลกระทําในการปฏิบัติหนาที่เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิงขึ้น โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม เชน เตรียมการสอนอยางดี แสวงหา
แนวทางวิธีการปรับปรุงในงานที่รับผิดชอบอยูเสมอ  คนควาหาความรูใหมอยูเสมอ  รูจักหนาที่และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และดาน
ความเสียสละนั้น  สามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรม เชน  ใหคําปรึกษากับศิษยแในปใญหาตาง ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการอยูเสมอ  ใจกวาง รับฟใงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

2.3   ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 จากผลการวิจัยที่พบวา  นักเรียนคาดหวังตอคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและ
ผูบริหารโรงเรียนสามารถเป็นที่ปรึกษาแกนักเรียนได  สอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 1) ได
กลาวถึงความสําคัญของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวา การพัฒนานักเรียนใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุก ๆ  ดาน ไมวาจะ เป็นดาน
รางกาย จิตใจ ดานสติปใญญา  ดานความสามารถ  ดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยผานกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดําเนินการดานการสงเสริม 
สนับสนุนนักเรียน การปูองกันและการชวยเหลือแกปใญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นหนาที่ของทุกคนที่เกี่ยวของ ตองอาศัยควา มรวมมือจากผูที่
เกี่ยวของทุกฝุาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสําคัญใน  การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางใกลชิด ดวยความรักและเมตตาตอศิษยแ และภาคภูมิใจในบทบาทหนาที่ มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนใหเติบโตงอกงาม เป็นบุคคล
ที่มีคุณคาของสังคมตอไป 
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THE LEVEL OF CURRENT STAFF DEVELOPMENT OF NONGTARKYA SCHOOL NETWORKS CENTER UNDER 

KANCHANABURI EDUCATONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 

ดร.เอกอนันต๑ ณ เชียงใหมํ1,  กาบแก๎ว ป๓ญญาไทย2  
Eakanan Na Chiangmai,  Kabkaew Punyathai 

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  
เขต  1 2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้  คือ  ผูบริหาร จํานวน 7 คน  ครูผูสอน  จํานวน  49  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  49  คน  และการสนทนากลุม  จํานวน  10  คน               
รวม  105 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย              
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย  พบวา 1) สภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยาอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้  คือ ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและ
ดานการกําหนดความจําเป็น ในการพัฒนาบุคลากร 2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีความแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และผลการจัดสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) พบวา บุคลากรเป็นผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตองพัฒนาปรับปรุง อยูเสมอ ทําใหบุคลากรสามารถ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรทํางานเป็นทีมมากขึ้น สามารถรับรูปใญหาตาง ๆ ของนักเรียนในโรงเรียนและนํามาซ่ึงการแกปใญหางานมีคุณภาพ       
มากขึ้น  ครูมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากร  ครูมีความกระตือรือรนที่จะเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาบุคลากร, แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this thesis were to 1) investigate current personnel development of Nongtarkya School Networks Center 
and 2) study guidelines for developing the staff of Nongtarkya School Networks Center under Kanchanaburi Educational Service 
Area Office 1.  The sample consisted of 7 administrators, 49 teachers and 49 members from the Basic Education 
Commission, including another 10 delegates from administrators, teachers and members from the Basic Education Commission 
for a focus group discussion, making a total of 115.  The instrument used in the study was a five-point rating scale questionnaire. 
The statistics calculated for data analysis were percentages, means, and standard deviations. 
 Findings revealed that: 

1. The level of current staff development of Nongtarkya School Networks Center under Kanchanaburi Educational Service 
Area Office 1 was very high overall. Considered individually, it was evident that the level of current staff development of Nongtarkya 
School Networks Center under Kanchanaburi Educational Service Area Office 1 was high for every dimension. They were, ranging from 
the most practical to least practical, following an action plan for personnel development, planning personnel development, 
evaluating an action plan for personnel development, and analyzing actual needs for personnel development plan.  
   2. Classified by job position, opinions on guidelines for developing the staff of Nongtarkya School Networks Center 
under Kanchanaburi Educational Service Area Office 1 were different at a significance level of 0.05.   From a focus group 
discussion, it was evident that teachers and staff should increase their abilities and sufficient knowledge in order to achieve their 
work effectively.  They could also work in a team to understand real problems of students. As such training courses and seminars 
should be provided for them to develop themselves. Moreover, they should take involvement in making personnel development 
plans. 
 

Keywords: of current staff development, opinions on guidelines for developing 
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บทน า 
การศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคแความเจริญกาวหนาและแกไขปใญหาตางๆ  ในสังคมไดเนื่องจากการศึกษาเป็น

กระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองตลอดชวงชีวิต   สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพไดอยางมีความสุขรูเทา
กันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสรางสรรคแ การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได การที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ปใจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งคือ ครู อาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
ขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษาชาติจะตองมีความรูความเขาใจการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเป็นสําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนเกง คนดี มีความสุข  
(สมคิด พรมจุย, 2547, หนา 1-2) ความจําเป็นในการปฏิบัติการศึกษา จากเหตุผลที่นําไปสูการปฏิรูปการศึกษามีทั้งสาเหตุเป็นปใจจัยผลักดันกับเปูาหมายที่
คาดหวังจากการศึกษาของประเทศทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่ควรหยิบยกมาพิจารณา คือ การศึกษาไทยนั้นมีคุณภาพต่ําไมสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได   
ดังนั้นจึงตองเรงรัดปฏิรูปใหการศึกษามีคุณภาพได มาตรฐาน (ปรัชญา  เวสารัชชแ, 2544, หนา 2) สิ่งที่สําคัญที่สุด ในเรื่องปฏิรูปกระบวนการเรียนรูก็คือ 
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะไมวาจะปฏิรูปในแนวไหน ครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงอาจจะรวมไปถึงผูบริหารการศึกษาและบุคลากร
อื่นถือวาเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา  (วิจิตร ศรีสอาน, 2544, หนา 21) ดังนั้นจึงไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79 ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา
และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความกาวหนาแกราชการพรอมกัน ดังนั้น ในฐานะที่ผูบริหารสถานศึกษาเป็นผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจหนาที่สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547, หนา 46) 

ตามสภาพปใญหาบุคลากร หรือ ครูผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอน ของโรงเรียนในศูนยแเครือขาย ทางการศึกษาที่ปรากฏนี้ คือการเปลี่ยนแปลงของ
ครูผูปฏิบัติหนาที่มีการเคลื่อนยายอยูตลอดเวลาของทุกโรงเรียนในศูนยแเครือขาย และมีสภาพความยากลําบากในการเดินทางที่อยูหางไกลจากสํานักงาน
เขตกับสถานที่ทํางานในพื้นที่มีการคมนาคมไมสะดวกคาใชจายในการเดินทางมีมากและแตละพื้นที่ของโรงเรียนในศูนยแเครือขายมีขนาดที่แ ตกตางกัน
ดังนั้น  วิธีการที่จะแกปใญหาดังกลาวไดก็โดย "การพัฒนาบุคลากร" เพื่อใหบุคลากรหรือครูผูทําหนาที่ปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพเป็นผูที่มีคุณภาพมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ เหมาะสมกับหนาที่อยูเสมอ 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในศูนยแเครือขายใหมีประสิทธิภาพการทํางานเชิงระบบที่สามารถเห็นไดอยางเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  รวมทั้งเป็นการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบและติดตามเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการประยุกตแการดําเนินงาน
ของศูนยแเครือขายควบคูไปกับการทําระบบการทํางานใหมีคุณภาพตามที่กลุมโรงเรียนมีการปฏิบัติ  เพื่อการประเมินคุณภาพ สถานศึกษาอยางตอเนื่อง  
อาจถือไดวาเป็นการสงเสริมการบริหารงานของแตละโรงเรียน การปรับปรุงหรือการพัฒนาการบริหารกลุมโรงเรียน โดยใชเครือขายเป็นแนวทางในการ
บริหาร การจัดการและการควบคุมกระบวนการทํางานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุจุดมุงหมายเพิ่มขึ้น ที่อยูภายใตรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันยึดหลักความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมกับการสรางรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานควบคูกันไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 

1.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
2.  หลักการแนวคิดเกีย่วกบับทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากร 
3.  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

3.1  การกาํหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
3.2  การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
3.3  การปฏบิัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
3.4  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

4 .  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
5.   งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร จํานวน 7 คน ครูผูสอน จํานวน 49 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 49  

คน ในศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559  จํานวนทั้งหมด 105  คน   
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรศูนยแเครือขายหนองตากยาที่ผูวิจัยสร างขึ้นเอง เป็นแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเป็น 2  ตอนดังนี้ 
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ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของครู ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ คือ  
ประสบการณแทํางาน  วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปใจจุบัน และขนาดของสถานศึกษา   มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (check-list) 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของขอบังคับคุรุสภา 2548  แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 40  ขอ     

ขอคําถามทุกขอไดผานการตรวจสอบจากกรรมการควบคุมการคนควาอิสระและผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนอยางสมบูรณแ  โดยวิเคราะหแหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามกับลักษณะกลุมพฤติกรรม พบวาขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 จํานวน 35 ขอ  มีคาดัชนี
ความสอดคลอง  เทากับ 0.67 จํานวน 5 ขอ และนําไปทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา  ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9755 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจากการเก็บดวยตนเองจํานวน 105  ฉบับ  คิดเป็นรอยละ 100  
4.  การวิเคราะหแขอมูล ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแตละตอน ดําเนินการวิเคราะหแดวยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการแจกแจง

ความถี่  คารอยละ วิเคราะหแขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                      

ผลการวิจัย 
สภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก              

เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  สภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยาอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ดังนี้  คือ ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและดานการกําหนดความ
จําเป็น ในการพัฒนาบุคลากร 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1จําแนกตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีความแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และผลการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) พบวา  
บุคลากรเป็นผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตองพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ ทําใหบุคลากรสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
บุคลากรทํางานเป็นทีมมากขึ้น สามารถรับรูปใญหาตาง ๆ ของนักเรียนในโรงเรียนและนํามาซ่ึงการแกปใญหางานมีคุณภาพมากขึ้น ครูมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ครูมีความกระตือรือรนที่จะเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง 

 
สรุปผล 

การวิจัยเร่ืองสภาพการพัฒนาบุคลากรศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. สภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับมาก              

เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวาสภาพและแนวทางของการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้คือดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลาก ร
และดานการกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายดานสรุปผลไดดังนี้  

1.1  ดานการกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการปฏิบัติ
มากทุกขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ การกําหนดขอบขายและความรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรชัดเจน รองลงมาคือ นําขอมูล                 
ความจําเป็นตางๆเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรมากําหนดเป็นนโยบายในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร มีการประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของถึงความจําเป็นและ
วัตถุประสงคแในการพัฒนาบุคลากรและกําหนดความตองการในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและเปูาหมายของหนวยงานตนสังกัด 
ตามลําดับ  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

1.2  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกขอ                
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือมีการกําหนดเปูาหมายไว  ในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจนและมีการกําหนดแผนงานโครงการและ
วัตถุประสงคแในการพัฒนาบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรแและแผนปฏิบัติการประจําปี รองลงมาคือมีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับนโยบายและมาตรฐานดานบุคลากรของโรงเรียน กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับภารกิจหลั กของบุคลากรใน
โรงเรียนและใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ตามลําดับ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการจัดหาสื่อ/อุปกรณแเพื่อความตองการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาบุคลากรไดอยางพอเพียง 

1.3  ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบคุลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุก
ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือสงเสริมใหบุคลากรไดมีการรายงานผลปฏิบัติงานอยางเป็นระบบ รองลงมาคือ จัดใหมีการประชุมบุคลากร  ในสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง และสงบุคคลเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามลําดับ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการนิเทศภายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ 

1.4   ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีระดับการปฏิบัติมากทุกขอ  
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาบุคลากร  รองลงมาคือมีการสรุปผลการพัฒนาดานทักษะในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร  มีการประเมินผลระหวางการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาบุคลากรและนําผลสรุปการพัฒนาบุคลากรมาใชประโยชนแในการ
พัฒนาบุคลากรตอไป  ตามลําดับ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือสรุปผลที่เกี่ยวกับขอบกพรองของการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและแจงใหบุคลากรไดรับทราบ      

2.  การจัดสนทนากลุม ( Focus  Group  Discussion  ) พบวา 
2.1 ดานการกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร พบวามีการประชุมสํารวจปใญหา และความตองการในเรื่องการพัฒนาบุคลากร  

ประชุมผูปกครองกรรมการโรงเรียนเพื่อหาทางแกไขวางแผนการทํางานของกลุมบุคลากรโรงเรียนและศูนยแครือขายการศึกษาใหเป็นระบบ เพื่อสรางความ
มั่นใจ พัฒนาบุคลิกของบุคลากรและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนบุคลากรเป็นผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตองพัฒนา
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ปรับปรุงอยูเสมอ  เป็นการเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหแกบุคลากรทําใหบุคลากรสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดมีวิสัยทัศนแกวางขึ้น  
มีความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น เมื่อพัฒนาแลวพบวาบุคลากรทํางานเป็นทีมมากขึ้น ใชในการแกปใญหาทําใหงานมีคุณภาพมากขึ้น  

2.2 ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร พบวามีการประชุมวางแผนแกปใญหาลงความคิดเห็นกันวาจะทําวิธีไหนดีที่สุดและไดผลสําเร็จมาก
ที่สุด  ปรึกษาผูรู  ประชุมผูปกครอง กรรมการโรงเรียนเพื่อหาทางแกไข ประชุมครูและผูบริหารโรงเรียน  เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน เนื่องจากบุคลากร
เป็นปใจจัยหลักในการทํางานจําเป็นตองไดรับการพัฒนา  เพราะในสมัยนี้วิทยากรและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนาการทํางานใหดีขึ้นและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ ในการทํางานและนําความรูที่ไดมาพัฒนาสถานศึกษา 

2.3 ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร  พบวาครูมีสวนรวมในการแกไขปใญหาตางๆ  ครูทุกคนในเครือขายมีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรและการแกไขปใญหาตางๆ ครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานโครงการ  โดยการประชุมเพื่อวางแผนและเขียนโครงการ  ศูนยแเครือข าย ครู
รวมประชุมวางแผน  รวมจัดทําโครงการและเยี่ยมโครงการศูนยแเครือขาย การเก็บรวบรวมขอมูลและความตองการในการพัฒนาของครู มีการบันทึกการ
ประชุมศูนยแเครือขายหนองตากยา มีการประชุมและสอบถามความตองการของครู ประชุมวางแผนรวมกัน เชิญผูรูมาใหความรูเรื่องตางๆ การจัดทําขอมูล
มีการติดตามผลและควรทําอยางตอเนื่อง จัดประชุมอบรมโดยศูนยแพัฒนาเครือขายประชุมแกปใญหา ทั้งประชุมฝุายแผนงานและผูอํานวยการ ครูมีสวน
รวม ในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรโดยการประชุมครูฝุายแผนงานบุคลากร ครูมี ความกระตือรือรนที่จะเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒน า
ตนเอง  มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกอนจัดการอบรมสัมมนา   
 2.4  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร พบวามีการประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรโดยประเมินจากผลงานของเด็กและความ
เขาใจของครูในการทํางาน มีการประชุมสรุปงานหลังจากปฏิบัติงานแลว  และจดบันทึกขอมูลเพื่อนําไปเป็นขอมูลในการดํา เนินงานในครั้งตอไป การนํา
ขอมูลที่ไดจากการประเมินไปใชเป็นแนวทางในการแกไข พัฒนาและปรับปรุง  การพัฒนาบุคลากร โดยนําปใญหาที่ไดนําไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป  
สรุปผลการประเมินพบปใญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรที่ตองนํามาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไขในเร่ือง  การเบิกจายงบประมาณขาดแบบตางๆ 
ในการเบิกจาย  ดานงบประมาณที่มีนอยและจํากัด  ดานระยะเวลาในการพัฒนา ปใญหาบุคลากรในโรงเรียนมีนอย 
 
อภิปรายผล 

1. สภาพการพัฒนาบุคลากรของศูนยแเครือขายหนองตากยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับมาก              
ซ่ึงสอดคลองกับสุรีรัตนแ  เอี่ยมกุล (2545, หนา 135-137)   ที่ทําการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากร ตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ ดานการหาความจําเป็นในการพัฒนา มีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหแขอมูล เพื่อกําหนดวัตถุประสงคแ และกําหนด
ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร ดานการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร จัดทําเป็นโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปี กําหนดจุดมุงหมาย และ
วัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในตําแหนงหนาที่ปใจจุบัน ดานความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการทํางานดานการนํา
แผนพัฒนาบุคลากรไปใช ใชเทคนิคการพัฒนาแบบกลุม และรายบุคคล ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินชวงหลัง การเสร็จสิ้น
แผนงาน และนําผลไปปรับปรุงแผนงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานครั้งตอไป สวนผลจากความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอนเห็นวามี
การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 4  ดาน อยูในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับจารึก ทองฤกษแ (2542: ออนไลนแ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายองคแประกอบ พบวา การ
พัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน และการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาอยูในระดับมาก  
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตางกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวม และราย
องคแประกอบไมแตกตางกัน  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีวุฒิตางกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดย
ภาพรวม และรายองคแประกอบไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงสอดคลองกับสุรีรัตนแ  เอี่ยมกุล (2545 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่พบวา การกําหนดความจําเป็น
ในการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมาก  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับสมพร  เสรีวัลลภ (2545 : บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาสภาพปใญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก เ ป็นแบบ
ปฏิบัติงานประจําปีและกําหนดเป็นโครงการเฉพาะกิจ  ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับสุรีรัตนแ  
เอี่ยมกุล (2545 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่พบวาการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมาก 
ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับสุรีรัตนแ  เอี่ยมกุล (2545 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องการศึกษา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่พบวาการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมาก 

2.  การสนทนากลุมโดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในศูนยแเครือขายหนองตากยา  พบวา   
2.1  ดานกําหนดความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับสมพร  เสรีวัลลภ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การศึกษาสภาพปใญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษา มีการพัฒนาบุคคล
ตามความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรโดยดูจากผลทางการเรียนการพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็นตอบุคลากรในองคแการและองคแการเป็นอยางยิ่ง เพราะ
ถาคนไดผานกระบวนการพัฒนาจะทําใหตนเอง มีความรูความสามารถ ความชํานาญ เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในการที่ปฏิบัติ
แกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบหลักเกณฑแ และเทคนิคในการทํางาน เป็นการพัฒนา
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ตนเอง พัฒนาองคแการ พัฒนาสังคม และประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา และเป็นการแกปใญหาตาง ๆ ในดานการบริหารมีความจําเป็นและ
ความสําคัญ ที่จะชวยใหบุคลากร เป็นคนทันสมัยอยูเสมอ ทั้งดานความรู   ทักษะ ทางเทคโนโลยีตาง ๆ สงผลใหปฏิบัติงานอยางมีประสิ ทธิภาพ ลดการ
ขัดแยง ในหนวยงานกอให เกิดความสามัคคีและเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาบุคคลในสังคมใหเป็นผูมีความรูความสามารถ เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติตอไป 

2.2  ดานการวางแผนการทํางานในการพัฒนาบุคลากร   การทํางานทุกงานไมวาจะเป็นงานใดหัวสําคัญคือตองมีการวางแผนในการปฏิบัติ
ไวลวงหนา งานพัฒนาบุคลากรก็เชนกัน องคแกรหรือหนวยงานตนสังกัดจะตองมีการประชุม  วางแผนรวมกัน ตลอดจนปฏิบัติตามแผนที่วางไวเมื่อพบ
ปใญหา อุปสรรค ก็หาวิธีแกไข รวมกัน ตลอดจนนําผลหรือขอเสนอแนะในการแกปใญหามาเป็นแนวทางในการพัฒนาตอไป ดังที่  ฐีระ  ประวาลพฤกษแ  
(2538, หนา 2 ) กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรวาแบงออกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่หนึ่งคือ สงเสริมการเพิ่ม คุณวุฒิหรือการศึกษาตอ การพัฒนาใน
รูปแบบนี้มักจะปฏิบัติกันมากในทางราชการ และรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงคแที่ชัดเจนคือ ตองการสรางคุณภาพของคน ตามแผนพัฒนาองคแกร อีก
รูปแบบ คือ การพัฒนาในรูปแบบของการสงเสริมสมรรถภาพ เชน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาหลักสูตร ระยะสั้น การพัฒนาในรูปแบบ
ดังกลาว มีขอดีคือ ใชเวลานอย และสามารถพัฒนาคนใหมีคุณสมบัติที่ตรงตามความตองการขององคแการ  การวางแผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นขั้นตอนของ
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรขั้นตอนหนึ่ง องคแการควรจะมีการวางแผน ซ่ึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารงาน
จะขึ้นอยูกับการวางแผน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดชี้ใหเห็นวาการวางแผนเป็นกระบวนการที่สําคัญในการบริหาร ซ่ึง พะยอม วงศแสารศรี (2540, หนา 49) กลาววา 
การวางแผน (Planning) คือความพยายามที่เป็นระบบ (Systematic Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เลือกสิ่งที่จะดําเนินการและ
วิธีดําเนินการในอนาคต เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคแ ที่วางไวภายใตเง่ือนไขของระยะเวลา และทรัพยากรเป็นกลไกเพื่อตัดสินใจลวงหนา วา
จะทําอะไร อยางไร ใครทํา ทําเมื่อใด และที่ไหน มีลักษณะผูกพันตอกันจนเป็นระบบและตอเนื่องการวางแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นขั้นตอนที่
ครอบคลุมไปถึงการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการตางๆ ที่จะใชในการพัฒนา กําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ  รวมทั้งกําหนดเวลาที่จะดําเนินการใชดวย 
โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ควรพิจารณาใหสอดคลองกับแผนงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกําลังคนดวย 

3.  ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร  สุเทพ  บุญเติม (2534, หนา 32) กลาววา การดําเนินการพัฒนาขั้นตอน การลงมือปฏิบัติ
ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไวควรจะใหบุคลากรในหนวยงานทุกคนไดท ราบเกี่ยวกับแผนดําเนินการเพื่อจะไดเขาใจและใหความรวมมือ                          
ในการดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายตาง ๆ  ที่ตั้งไวและเป็นไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายการดําเนินการเกี่ยวของกับการตัดสินใจเฉพาะอยาง  เชน  
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมชวงระยะเวลาสําหรับการดําเนินกิจกรรมบุคลากรที่เกี่ยวของ  เงินที่จะใชจายสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่ตองการ  
กระบวนการประเมินคาในแตละหนวยงานที่จะดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหไดผลดังนั้นกิจกรรมตาง ๆ  ที่อาจเลือกใชในการพัฒนาบุคลากรจึงสามารถ
เลือกใชไดตามความเหมาะสม  ดังนั้น  การดําเนินการเลือกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่จะไดประโยชนแมากขึ้น  ถากิจกรรมนั้นจัดไดตามความตองการ
ของบุคลากรเมื่อบุคลากร มีจุดออน หรือขอบกพรองในการทํางานในดานใดก็ควรจะไดรับการพัฒนาเพื่อแกไขปใญหาในดานนั้น  โดยทั่วไปแลวความ
ตองการในการพัฒนา หรือขอบกพรองของบุคลากรในการทํางาน 

4.  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ชาญ   สาลีสวัสดิ์ (2542, หนา 4)  กลาววา เมื่อไดดําเนินการไปแลว จําเป็นจะตองมีการ
ประเมินผลซ่ึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะผลจากการประเมินที่เป็นระบบจะสามารถใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไขขั้นตอนตาง ๆ ในการพัฒนา
บุคลากรครั้งตอไปใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมาย
ของการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองความรูทักษะความสามรถและเจตคติของบุคลากรพรอมทั้งการดําเนินเกี่ยวของกับการนําขอบกพรองไปแกไขปใญหาและ
อุปสรรคพรอมทั้งการวิเคราะหแความคุมคาและประโยชนแที่ไดรับและใชเป็นขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารที่จะตัดสินใจดําเนินการการแกปใญหาตอไป และ
ปใญหาที่พบ คือ การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน ทําใหบุคลากรไมมีโอกาสพัฒนาอยางทั่วถึง ขาดผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหแความจําเป็นใน
การพัฒนาบุคลากร การวางแผน ขาดการติดตาม การประเมินผลอยางเป็นระบบ ซ่ึงเป็นปใญหาที่พบมากที่สุด 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  
วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากร ไดแก ขาราชการที่ปฏิบัติง านโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 492 คน                    
กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน 199 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบงายโดย
วิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบงออกเป็น 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลดานปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี   
สถิติที่ใช คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 
 ผลการวิจัย พบวา   
 1. สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40  ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ไดรับอัตราเงินเดือนมากกวา 25,000 บาท และมีอายุ
ราชการมากกวา 20 ปี   
 2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาอยูในระดับมาก  4 ดาน ไดแก  ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
และดานความรับผิดชอบ และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานความกาวหนา ตามลําดับ 

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the  motivation in working  performance of  the  government officials  at  

Phaholpolpayuhasena  Hospital, Kanchanaburi. The population wear 492 government officials working at the hospital. Then, the 
randomized sampling was used to get 199 samples. The instrument  in this research was a two part questionnaire : part 1 : 
personal information of  government officials and part 2 : the  motivation of working performance of  the government officials at  
Phaholpolpayuhasena Hospital, Kanchanaburi. The statistics for data analysis were frequency percentage, mean and standard 
deviation presented in the forms of tables and essays. 

Research findings were as follows : 
1. The majority of government officials wear  31 – 40 years old  females with the bachelor degree, the salary more than  

25,000  baht  and over 20 years  officially  worked. 
2. The overall  levels of motivation in working  performance in 5 aspects wear in the  high level. When consider each 

aspect, it was found that 4 aspect in the high level wear job description achievement, acceptance and responsibility. One aspect 
in the moderate level was the job  progress. 

 
Keywords  :  motivation 
 
บทน า 

การบริหารงานคือ ความตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคแตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารงาน คือ คน 
(man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณแ (material) และวิธีการจัดการ (management) หรือ 4 m’s  ปใจจัย 4 ประการ "คน" นับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะ
กระบวนการบริหาร ไดแก การวางแผนการบริหารจัดการ การประสานงานและควบคุมกํากับดูแลงานยอมอาศัยคนเป็นผูดําเนินการ จึงเป็นหนาที่โดยตรงของ
นักบริหารที่ดีที่จะตองเสริมสรางดูแลเอาใจใสใหบุคคลคงสภาพที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การที่จะใหคนทํางานใหกับองคแกรดวยความ
กระตือรือรนและทุมเทความสามารถในการทํางานนั้น จําเป็นที่จะตองสรางความพอใจในการทํางานใหเกิดขึ้น องคแกรจึงตองมีปใจจัยเพื่อสนองตอบความ
ตองการของบุคลากร นอกจากคาจางและเงินเดือนซ่ึงเป็นผลประโยชนแตอบแทนโดยตรงในการปฏิบัติงานแลว สวัสดิการและประโยชนแเกื้อกูลตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานเป็นปใจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการจูงใจใหบุคลากร มีกําลังใจในการปฏิบัติงานการจูงใจจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง (พยอม วงศแสารศรี. 2545 : 152)   

                                                           
1 ดร., อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาตรแ สาขาวิชารัฐศาตรแ   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                                                       
2 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ สาขาวิชารัฐศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ สาขาวิชานิติศาสตรแ วิยาลัยนอรแทเทิรแน 
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การจูงใจเป็นหนาที่ของผูบริหารและหัวหนางาน เพราะการจูงใจจะชวยบําบัดความตองการ ความจําเป็นและความเดือดรอนของบุคคลในองคแการ
ได ซ่ึงจะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น ผูบริหารที่ดีไมควรที่จะมุงหวังเพียงแตใหไดผลงานดีมีปริมาณสูงเทานั้น ควรมุงให
ผูรวมงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีความรักหนวยงานทํางานดวยความเต็มใจ มีน้ําใจและปฏิบัติตอกันอยางอบอุน เพราะความพึงพอใจเป็นองคแประกอบที่
สําคัญของการปฏิบัติงาน  เป็นความรูสึกชื่นชอบตองาน เป็นเจตคติทางบวกที่บุคคลมีตองานรวมทั้งเป็นความรูสึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคแขององคแการ  อีกทั้งยังสงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน มีความจงรักภักดีตอองคแการเกิดความ
ผูกพันยึดมั่นตอองคแการไดเชนกัน (ศิริพร  พงศแศรีโรจนแ. 2540 : 256) 

การทํางานจะใหเกิดประสิทธิภาพนั้นนอกจากองคแการจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและทักษะที่ดีแลว บุคลากรที่อยูในองคแกรนั้น
จะตองไดรับการจูงใจอยางถูกวิธีในลักษณะที่กระตุนใหเขาพยายามใชความสามารถและทักษะที่มีอยูอยางเต็มที่  ทั้งนี้ผูบริหารตองใชเทคนิคและวิธีการใน
การศึกษาบุคลากรในองคแกรของตนวาบุคลากรเหลานั้นมีความตองการหรือมีความพอใจในส่ิงใดจากการทํางาน (ยุติธรรม สินธุ. 2541 : 1) 

แรงจูงใจในการทํางานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ พนักงานเหลานั้นมีความอยากที่จะทํางาน มีความตั้งอก
ตั้งใจในการทํางาน ทุมเท  และใชความพยายามในการทํางานไดมีคุณภาพมากขึ้น ดํารงตนเป็นสมาชิกที่ดีขององคแกร สรางสรรคแและพัฒนางานและองคแการ
ตลอดจนคงอยูกับองคแการอยางยาวนานดวย (สุพานี สฤษฏแวานิช. 2552  : 156)   

ศูนยแรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนวยงานหนึ่งของโรงพยาบาล ที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนจากการ
ใหบริการของประชาชนที่มาใชบริการ เพื่อนําผล    ที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการเป็นที่ยอมรับของประชาชน จากการรองเรียนของประชาชนและขาราชการ
ตอการบริการของภาครัฐ พบวา ประชาชนและขาราชการมีความคิดเห็นวาการบริการของรัฐไมดีในดานตาง ๆ จึงเกิดการรองเรียนเจาหนาที่ผูใหบริการใน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ดังนี้ การไดรับบริการที่ลาชาตองรอนาน มีลําดับขั้นตอนที่ซํ้าซอนไมคลองตัวเป็นลําดับแรก  รองลงมาเป็นปใญหาที่เกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของรัฐ  ไดแก  เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ เจาหนาที่ไมอํานวยความสะดวกหรือคําแนะนํา เป็นตน (ศูนยแรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา. 2552 : ม.ป.น.) 

ปใญหาดังที่กลาวขางตนสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และผูวิจัยไดตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยคนหาแรงจูงใจและสงเสริมใหเกิดขึ้น
ภายในองคแกร สงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนําผลการวิจัยนี้ไปใชเป็นขอมูลเบื้องตนใหผูบริหารในการปรับปรุงงานดานสาธารณสุขใหมีความเหมาะสม  เพื่อสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรีตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา  และรายงานการวิจัยตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย   ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 
2. บริบทโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey  research) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหล
พลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแบบสอบถเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหา  2  ตอน  ดังนี้  

ตอนที่ 1 ขอมูลปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบดวย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  
อัตราเงินเดือน และอายุในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นคําถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจ จํานวน 5 ดาน ไดแก  ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับ การยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ  และดาน
ความกาวหนา โดยมีคําตอบใหเลือกเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรแท ซ่ึงผูวิ จัยกําหนดคาคะแนนในการวัดระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาเป็นเครื่องมือหาคําตอบ 

 
ผลการวิจัย 

 มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังนี้      
  ผลการวิเคราะหแขอมูลแสดงจํานวนและรอยละขอมูลปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีจํานวน 194  คน คิดเป็นรอยละ 97.48  สวนเพศชาย มีจํานวน  5  คน คิดเป็นรอยละ  2.51 
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กลุมตัวอยาง     สวนใหญมีอายุระหวาง  31 – 40  ปี  มีจํานวน 68  คน คิดเป็นรอยละ 34.17 รองลงมา คือ กลุมที่มีอายุระหวาง 41 – 50  ปี  มีจํานวน 
63  คน คิดเป็นรอยละ 31.65  กลุมที่อายุระหวาง 50 ปีขึ้นไป มีจํานวน  53  คน คิดเป็นรอยละ 26.63  และกลุมที่อายุระหวาง 20 – 30  ปี  มีจํานวน
นอยที่สุด คือ 15  คน คิดเป็นรอยละ 7.53   ผลการวิเคราะหแคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมจํานวน    5 ดาน พบวา คาเฉลี่ยโดยรวม 3.60 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  4  ดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้  ดานลักษณะ
ของงาน ดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ และอยูในระดับ
ปานกลาง 1 ดาน คือ ดานความกาวหนา 
 
สรุปผล 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  สรุปผลไดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลดานปใจจัยสวนบุคคลของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  กลุมตัวอยาง 199  คน  สวนใหญเป็น

เพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป็นรอยละ 97.48 อายุระหวาง 31 - 40  ปี จํานวน 68 คน คิดเป็นรอยละ 34.19  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 165 
คน คิดเป็นรอยละ 82.91 อัตราเงินเดือนมากกวา 25,000 บาท จํานวน 86  คน คิดเป็นรอยละ 43.21 และอายุราชการมากกวา 20 ปี จํานวน 88 คน คิดเป็นรอย
ละ  44.22  ตามลําดับ 

ตอนที่ 2  ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ขาราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก  4  ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จ
ของงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ  ดานความกาวหนา 
ตามลําดับ สวนรายละเอียดทั้ง  5  ดาน มีดังนี้ 

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ไดปฏิบัติ ปฏิบัติงานในหนาที่ไดทันภายในกําหนดเวลา สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงตามวัถตุประสงคแ  หัวหนางานแสดงใหเห็นวา                 
มีความพอใจในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นไดรับการพิจารณาและนําไปปฏิบัติในโรงพยาบาล  ตามลําดับ 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ การไดรับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน การไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา การไดรับการยกยองชมเชยจากผูรับบริการ การไดรับความไววา งใจให
ปฏิบัติงานพิเศษ การไดรับคําชมเชยจากผลงานที่ปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ตามลําดับ 

3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  ดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก             
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ งานในหนาที่มี
ความสําคัญและมีคุณคา งานในหนาที่มีความนาสนใจมี ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่  งานที่ทําอยูตรงกับความรูและความสามารถ และงานใน
หนาที่สงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคแ  ตามลําดับ 

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 3 ขอ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้  ยินดีแกไขปรับปรุงงาน
เมื่อพบขอบกพรอง มีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน  การปฏิบัติงานและหนาที่และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับตําแหนง และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 2  ขอ ดังนี้ การไดรับมอบหมายงานคิดวาการไดรับมอบหมายงานมีความสําคัญ  และเมื่อเกิดปใญหาใน
การปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการแกปใญหาไดดวยตนเอง ตามลําดับ  

5. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ดานความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ไดรับการสนับสนุนใหมี
ความกาวหนาตามความรูความสามารถ งานที่ปฏิบัติในปใจจุบันสงเสริมสนับสนุนใหได  เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น มีโอกาสไดพัฒนาความรู ความสามารถจาก
การลาศึกษาตอ อบรม  สัมมนา  ดูงาน ตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูมีความกาวหนาทัดเทียมกับขาราชการสังกัดอื่นในระดับ เดียวกัน และทานไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมและมีมาตรฐาน ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นที่นาสนใจในการอภิปรายผล 
ดังนี้ 

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี แตละดานรวม 5 ดาน พบวา             
มีแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของธราวรรณ  พลหาญ (2543  : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ของขาราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการการศึกษา พบวา มีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา อาจสืบเนื่องมาจาก
แผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี ที่กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพของหนวยงานใหสามารถบรรลุเปูาหมาย               
ที่กําหนดไวโดยวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ลดอัตราความเส่ียงที่สามารถปูองกันได เชน การรักษาผิดคน การใหยาผิด พลัดตกหกลม การติด
เชื้อ ในโรงพยาบาล  ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลดานการจัดงานขอบคุณเจาหนาที่ในเทศกาลปีใหม พรอมแจกประกาศนียบัตรแก
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หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดีเดน และไดรับมอบหมายเป็นตัวแทนจากหนวยงานรวมมือในการรับผิดชอบเป็นคณะกรรมการตาง ๆ            
จะเห็นไดวาสอดคลองกับทฤษฎีของ เฮอรแซเบิรแก (1959 :  3 - 139 ; อางจาก ทองใบ สุดชารี. 2544 : 205 -208) ที่กลาววา ความสําเร็จของงาน 
หมายถึง การที่คนทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบผลสําเร็จอยางดีเมื่องานประสบผลสําเร็จ  จึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น  
เชน การรวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสามารถแกไขปใญหาและเห็นถึงผลลัพธแของการพัฒนาคุณภาพ ความสําเร็จในการแกไขปใญหาใหผูรับการบริการ การ
แกไขปใญหาในการปฏิบัติงานประจําวันหรืองานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ เป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ   สวน
รายละเอียดทั้ง 5 ดานมีดังนี้ 

1. ผลการศึกษาดานความสําเร็จของงาน พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธราวรรณ พลหาญ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการการศึกษาพบวา ดานความสําเร็จของงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับมาก อาจสืบเนื่องมาจากการพัฒนา
และรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล  พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว เชน มีระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการเพิ่มขึ้น มีการลดอัตราเสี่ยงที่สามารถปูองกันและแกไขได ไดแก การรักษาผิดคน การใหยาผิด  การติดเชื้อในโรง พยาบาล เป็นตน 
(2552 : 13) ซ่ึงปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนแของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ที่กลาวไววา เป็นโรงพยาบาลศูนยแที่มีคุณภาพและเป็นที่
ศรัทธาของประชาชน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา แรงจูงใจดานความสําเร็จของงานภาคภูมิใจในผลงานที่ไดปฏิบัติ มีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  
ทั้งนี้ สอดคลองกับความสามารถของขาราชการโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
ของฮอรแซเบิรแก (1959  :  3 - 139 ; อางจาก ทองใบ สุดชารี. 2544  : 205 - 208) ที่กลาววา ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่คนทํางานไดเสร็จสิ้น 
และประสบผลสําเร็จอยางดีเมื่องานประสบผลสําเร็จ จึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น  เชน การรวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สามารถแกไขปใญหาและเห็นถึงผลลัพธแของการพัฒนาคุณภาพ ความสําเร็จในการแกไขปใญหาใหผูรับการบริการ การแกไขปใญหาใน การปฏิบัติงาน
ประจําวัน หรืองานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จเป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

2. ผลการศึกษาดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทแ  การีชิต  (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธแระหวาง
แรงจูงใจกับการใชกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี ผลการการศึกษา พบวา ดานการยอมรับนับถือมีระดับ
แรงจูงใจโดยรวมระดับมาก อาจสืบเนื่องจากการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ที่บุคลากรตองปฏิบัติ
หนาที่รักษาผูปุวยใหมีอาการดีขึ้น ซ่ึงเป็นสวนหนึ่งในการสรางเสริมความสุขใหกับผูปุวยและครอบครัว และมีผลปฏิบัติที่ดีเดนนั้น จะไดรับการยกยอง ชื่น
ชมจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และทางโรงพยาบาลไดจัดใหมีงานเลี้ยงขอบคุณเจาหนาที่ในเทศกาลปีใหม พรอมแจกประกาศนียบัตรแก
หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดีเดน เมื่อไดรับการยอมรับนับถือสงผลใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจและอยากจะปฏิบัติงานอยางเต็มความ
รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายได  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา แรงจูงใจดานการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานมีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  
ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี ตองปฏิบัติงานรวมกับทีมงาน และมีสวนรวมในการคิดตัดสินใจทําใหเกิดผล
ลัพธแและการตัดสินใจที่ดี ทําใหรูสึกวามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพในการบริการรวมกัน   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของไพฑูรยแ  เจริญพันธุวงศแ. 2540 : 
1 9 - 20)  ที่กลาววา หากเราใชแรงจูงใจที่เป็นนามธรรม เชน ความตองการการยอมรับ (recognition) บุคคลจะกระทํากิจกรรมเพื่อแสดงความเสียสละ  
ทําเพื่อประโยชนแสวนรวมเม่ือถึงเปูาหมายคือการไดรับการยอมรับ ไดรับการยกยองสรรเสริญในกรณีนี้ผูบริหารสามารถนําไปใชในหนวยงานได คือ ตอง
รูจักยกยองยอมรับความสามารถของบุคลากรทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแนวคิดของ เทพพนม เมืองแมน และคณะ (2540 
: 54 - 61)  ที่กลาววา  คนเราทุกคนตองการไดรับการยอมรับจากพวกพองและจากผูบังคับบัญชา  ซ่ึงจะเป็นสิ่งจูงใจในการทํางานของบุคคลแตละคนดวย 

3. ผลการศึกษาดานลักษณะของงาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา  กุลนานันทแ  (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอ การปฏิบัติงาน
วิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ผลการการศึกษา พบวา ดานลักษณะของงานมีระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับมาก อาจ
สืบเนื่องจาก การบริหารงานของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  มีลักษณะงานที่ทาทายความสามารถโดยอาศัยทักษะที่หลากหลาย 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของกลุมงานในโรงพยาบาล ไดแก งานดานผาตัดศัลยกรรม งานหองคลอด เป็นตน ลักษณะงานที่ปฏิบัตินั้นนับวาทาทาย
ความสามารถที่ตองใชทักษะวิชาชีพในการบําบัดรักษาและมีความสําคัญตอชีวิตของผูรับบริการ จะตองปฏิบัติงาน   อยางถูกตอง และรวดเร็วภายใตการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและการวิธีการปฏิบัติใหความสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล  เชน การรักษาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย จริยธรรม และ
กฎหมาย และใชทักษะความรูทางวิชาชีพอยางเต็มความสามารถตามแผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา งานใน
หนาที่ของทานมีความสําคัญและมีคุณคา มีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจาก ขาราชการโรงพยาบาลขาราชการไดปฏิบัติงานที่   ทา
ทายความสามารถ โดยใชทักษะวิชาชีพ เพื่อบําบัดอาการผูปุวยใหไดรับการรักษาที่ดีขึ้นและดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคแ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึก
ภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญในคุณคาของงานนั้นซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเทพพนม เมืองแมน  (2540 : 54 - 61) ที่กลาววา คนเราทุกคนตองการ
ไดรับการยอมรับจากพวกพองและจากผูบังคับบัญชา  ซ่ึงจะเป็นสิ่งจูงใจใน การทํางานของบุคคลแตละคน 

4. ผลการศึกษาดานความรับผิดชอบ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยบันลือ ดอกเตย  (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปใจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอ การบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษา พบวา ดานความรับผิดชอบมีระดับแรงจูงใจโดยรวม
ระดับมาก  อาจสืบเนื่องจาก การบริหารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ผูบริหารไดกําหนดหนาที่รับผิดชอบตามกลุมภารกิจอยางชัดเจน 
คือ กลุมภารกิจดานอํานวยการ กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิและทุติภูมิ  ดานกลุมภารกิจดานพยาบาล กลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลุม
ภารกิจดานบริการตติยภูมิ และในแตละกลุมภารกิจงานยังแตกแขนงหนาที่รับผิดชอบออกไปอีกหลายขั้น ซ่ึงเป็นการกําหนดภาระหนาที่ที่ชัดเจน แบง
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานไดเฉพาะเจาะจงทําใหผูปฏิบัติงานงายตอการทําความเขาใจในภาระหนาที่ที่ไดรับ ทําใหผูปฏิบัติงานมีสวน
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รวมในการรับผิดชอบ และมีอํานาจตัดสินใจในงานที่รับมอบหมาย ถือวาเป็นการลดขั้นตอนการบริการ  มีระบบการปฏิบัติงานที่งายขึ้น เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ยินดีแกไขปรับปรุงงาน   เมื่อพบขอบกพรอง มีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก  ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากขาราชการโรงพยาบาล     มีการยอมรับใน
ขอผิดพลาดพรอมหาแนวทางแกไข ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เทพพนม เมืองแมน และคณะ (2540 : 54-61) ที่กลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่โดยมีอํานาจใน    การตัดสินใจเกี่ยวกับงาน ที่
ไดรวมกระทํากับคนอื่น  เชน การปรับปรุงแกไขปใญหาในกระบวนการบริการใหดีขึ้น 

5. ผลการศึกษาดานความกาวหนา พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร วงศแยะรา (2550  : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ดานความกาวหนามี ระดับแรงจูงใจโดยรวมระดับปานกลาง อาจสืบเนื่องมาจาก
แผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  มีการพิจารณาในการเลื่อนขั้นตําแหนง ภายใตกรอบ
งบประมาณประจําปีเทานั้น ทําใหสงผลใหบุคลากรขาดโอกาสในการไดรับหนาที่ที่ดีขึ้นตามสายงาน ดังนั้น ทําใหบุคลากรขาดการพัฒนาตนเองและทักษะ
วิชาชีพ  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการสนับสนุนใหมีความกาวหนาตามความรูความสามารถ พบวา มีระดับแรงจูงใจปานกลางเป็นอันดับแรก  อาจสืบ
เนื่องมาจากการพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับอบรมและประชุมวิชาการตาง ๆ โดยการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
ความรูดานทักษะของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเขารวมกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ไดแก การอบรมเรื่อง การ
ชวยฟื้นคืนชีพ  การซอมแผนอัคคีภัยและการบาดเจ็บหมู  เป็นตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเทพพนม เมืองแมน และคณะ (2540 : 54 - 61) ที่กลาววา 
โอกาสในดานความเจริญกาวหนา  คนสวนมากตองการความเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตทางดานวิชาชีพและประสบการณแ  ซ่ึงเป็นเครื่องมือของการจูงใจ
ที่ดี ในการใหคํามั่นสัญญาและดําเนินตามสัญญาตาง ๆ  เชน การฝึกอบรมและมีโครงการการศึกษา การเดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ การหมุนเวียน
งานและการสรางประสบการณแจากการทํางาน สิ่งเหลานี้นับวาเป็นโอกาสในดานความเจริญงอกงามสวนบุคคลเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
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บทคัดยํอ 
 กระทรวงยุติธรรมไดจัดทํายุทธศาสตรแ “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม” เพื่อใหสอดคลองรองรับนโยบายดังกลาวไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดขึ้นเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน โดยมีบทบาทพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแ บบเครือขายยุติธรรม และมีการ
ดําเนินการในรูปแบบลักษณะจังหวัดนํารองเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ 17 จังหวัด 36 ชุมชน และจากการประกวดสํานักงานยุติธร รม
จังหวัดทั่วประเทศเมื่อปี 2550 ชุมชนชาวจังหวัดตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จ ในการมีสวนรวมของประชาชน ภายใต
การดูแลของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและจัดการศึกษาการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน 

 จากการศึกษาพบวาผูนําชุมชน  สมาชิกชุมชน และเจาหนาที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนมีความรูความเขาใจสิทธิและหนาที่ของการมีสวน
รวมในงานยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี โดยผูนําชุมชนจะมีบทบาทสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนและแกไขปใญหาในชุมชน ซ่ึงหนาที่หลักไดแ กการ
บริหารงานภายในชุมชน ตั้งแตเร่ืองขอมูลขาวสาร การจัดประชุมประชาคม การติดตอประชาสัมพันธแ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน การเฝูา
ระวังปใญหาภายในชุมชน การแกไขปใญหาชวยเหลือสมาชิกในชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยแสินและงบประมาณรายรับ รายจายของชุมชน สมาชิกชุมชน
จะมีบทบาทสําคัญในการเขารวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ดําเนินการ ติดตามการทํางานของผูนําชุมชน เป็นตน โดยเจาหนาที่ในงานยุติธรรมชุมชนยัง
มีบทบาทไมมากนักเนื่องจากยังขาดประสบการณแ ไมไดรับการอบรมใหความรูอยางดี จึงทําหนาที่เฉพาะในสวนที่ชุมชนตองการ การสนับสนุ นหรือ
ชวยเหลือ รวมทั้งมีขอจํากัดจํานวนของเจาหนาที่มีนอย ผลการวิจัยสอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  ที่กลาวถึงการรั บรู ตองมีการสรางสํานึกใหทั้ง
ภาครัฐและประชาชน  มีความตระหนัก การรับรูและยอมรับในสิทธิหนาที่  และการมีสวนรวมของทุกกลุมทุกฝุาย โดยภาครัฐนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตอง
สรางสํานึกใหมวากิจการที่ตนรับผิดชอบไมใชรัฐกิจหรือกิจกรรมของรัฐที่ตนเทานั้น  มีสิทธิตัดสินใจแตเป็นสาธารณกิจที่สาธารณชนชอบที่จะมีสวนรวม 
โดยการคิด รวมกระทําหรือตรวจสอบ สวนภาคประชาชน การตระหนัก การรับรูและยอมรับในสิทธิและหนาที่ตลอดจนการมีสวนรวมนั้น  ตองเขาใจวาตน
และผูอื่นตางก็มีสิทธิหนาที่และสวนรวมเสมอกัน ซ่ึงกรณีชุมชนในจังห วัดตาก ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชน และเจาหนาที่งานยุติธรรมชุมชน                         
มีประสบการณแการแกไขปใญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบมีสวนรวมมากอน ทําใหการแบงบทบาทหนาที่การมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนจึงเป็นไป
ดวยดี รวมทั้งมีการรับรูและยอมรับในบทบาทหนาที่ดังกลาว แมวาเจาหนาที่งานยุติธรรมชุมชนจะยังมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาไมมากนัก แตก็ไมไดสราง
ความแตกตางในผลประโยชนแและจุดยืน อันจะนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง 

 
ค าส าคัญ : การมีสวนรวม,  ยุติธรรม 
. 
ABSTRACT 

The Ministry of Justice has prepared a strategy "Fair Coverage Public participation "in order to comply with the policy 
established by the provincial justice office to deliver justice to the people. The role of public participation in the development of 
a network model of justice. And have taken the form of the pilot provinces to develop a community justice system in 17 
provinces and 36 communities of the contest, Office of Justice Thailand in 2550 communities in Muang Tak Province. Community 
is one of the successful participation of citizens. Under the supervision of the Office of Justice Tak. The researchers therefore see 
the importance of education and involvement in the criminal justice community. 
 The study found that community leaders, community members and community justice officials responsible for 
understanding the rights and responsibilities of participation in the criminal justice community as well. The community leaders 
have a role to engage the community and solve problems in the community. The main duties include the administration within 
the community. Since the information Community meetings Contact Information Coordination of internal and external 
community. Surveillance problem within the community Troubleshooting help community members. Including property 
management and budget revenues. Expenses of community Community members will have an important role to comment on 
the decision to join the operation to track the performance of the officials, community leaders, etc., also play a role in the 
criminal justice community, not so much due to lack of experience. They have been trained to educate well. It acts only on the 
community needs. Support or assistance Including a limited number of officers with less. The results were consistent with the Lily 
Chai SERT mention recognition. Awareness has to be created for both the government and the public. Awareness Recognition and 
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acceptance of the rights and duties. And the participation of all parties. By the government But the public has the right to work at 
the public prefer to participate by thinking. Joint action or monitoring The public awareness, recognition and acceptance of the 
rights and duties of those involved. And others to understand that they all have equal rights, responsibilities and participation. 
This community event in Tak province, community leaders, members of the community. And community justice officials 
Experienced problems prevalent drugs were involved before. The division of roles, participation in the criminal justice community 
as well. Including the recognition and acceptance of roles such. Although community justice officials will also have a role as a 
consultant is not much. But it does not make a difference in interests and positions. This will lead to conflict and violence. 
 
Keywords  :  participation, justice 
 
บทน า 

จากการที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 ในขอที่ 3
นโยบายสังคม และขอ  3.8 กลาววา “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อสร๎างความเป็นธรรมในสังคมและให๎
ประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมได๎โดยงําย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการสร๎างทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท๑ รวมทั้ง
ให๎ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมข๎อพิพาท”  กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่มีภารกิจหลักที่ตองดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ไดนํายุติธรรม
ใหความสําคัญในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  ภายใตยุทธศาสตรแ “ยุติธรรม
ถ๎วนหน๎า ประชามีสํวนรํวม” (Justice  for  all, All for justice)  ซ่ึงในสวนนี้กระทรวงยุติธรรมไดใหความสําคัญและดําเนินการมาโดยตลอด  ดังนั้น จึง
ไดดําเนินการในแนวทางใหม คือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในลักษณะของ “หุ๎นสํวน” ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม  
โดยประชาชนเขามามีโอกาสในการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงเป็นการดําเนินงานภายใตแนวคิด “ยุติธรรมชุมชน”  จากคํากลาวของ ดร.กิตติพงษแ  กิตยารักษแ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม วา เร่ือง “ยุติธรรมชุมชน” จริง ๆ แลว ไมใชเรื่องใหมในสังคมไทย เพราะถามองประวัติศาสตรแความเป็นมาในอดีต จะพบวา 
ชุมชนไทยมีสวนรวมที่สําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอย เรามีกฎหมาย “โจรห๎าเส๎น” บอกวาใหคนในชุมชนซ่ึงอยูระหวางจุดเกิดเหตุภายในระยะทาง 
5 เสน เขามาชวยกันดูแลฯ และเรามีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ซ่ึงมีการดึงกํานัน ผูใหญบานมาชวยเหลือดูแล  กรอบความคิดเกี่ยวกับ 
“ยุติธรรมชุมชน” เป็นกรอบความคิดของความเป็นธรรมในสังคม มากกวาเร่ืองความเป็นธรรมตามกฎหมาย เป็นการสรางความเป็นธรรมในทุก ๆ ปใญหา
ของชุมชน ไมวาปใญหานั้นจะเล็กหรือใหญก็ตาม  กระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการจัดตั้ง “สํานักงานยุติธรรมจังหวัด” ซ่ึงเป็นการจัดโครงสรางภายใน
กระทรวงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเทาที่มีอยู ไมไดตั้งหนวยงานขึ้นใหม   โดยการใหหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมที่กระจายกันอยูใน
ตางจังหวัดทําหนาที่ในสํานักงานยุติธรรมจังหวัด อีกหนาที่หนึ่ง เป็นการทํางานในลักษณะ Matrix  ทั้งนี้เพื่อกระจายการอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ประชาชนในรูปแบบ “ศูนย๑บริการรํวม” (Service Link) พรอมทั้งใหมีบทบาทในการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ที่เป็นเอกภาพและบูรณาการ ซ่ึงไดจัดตั้งครบทุกจังหวัดเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2558 และเพื่อใหการพัฒนาระบบงานยุติธรรมจังหวัดและ
เครือขายยุติธรรมชุมชนดําเนินไปอยางตอเนื่องเป็นระบบ และมีลักษณะบูรณาการ ไมมีความซํ้าซอนระหวางหนวยงานในกระทรวงฯ  จึงไดมีกลไกในการ
ทํางานโดยกระทรวงยุติธรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และเครือขายยุติธรรมชุมชนขึ้นรับผิดชอบดําเนิ นการ 
โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และคณะกรรมการอํานวยการฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการโดยตรง  2 คณะ คือ 
คณะอนุกรรมการกํากับและบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนโดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(กิตติพงษแ  กิตยารักษแ, 2545)  เป็นประธานคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะ 
         ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและเครือขายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่  27  
มกราคม 2549  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการดําเนินงานดานการพัฒนาเครือขายยุติธรรม  ใน 3 ลักษณะไปพรอมกันคือ  

1. การจัดตั้งเครือขายและศูนยแยุติธรรมชุมชนจังหวัดละ 1  แหง 
2. การพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนในลักษณะโครงการจังหวัดนํารอง 
3. การบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนกับระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา กระทรวงยุติธรรมไดสนับสนุนและดําเนินการในทุกวิถีทางที่จะนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวม  โดยเช่ือวาจะ

กอใหเกิดประโยชนแ  คือ 
1. ชุมชนนํารองไดรับการเสริมสรางศักยภาพในบทบาทดานงานยุติธรรมที่สอดคลองกับ สภาพการของชุมชนอยางเป็นระบบในลักษณะของ

หุนสวนซ่ึงจะทําใหชุมชนสามารถดํารงบทบาทดานงานยุติธรรมไดอยางยั่งยืน และเป็นแบบอยางใหกบัชุมชนใกลเคียง 
2. กลุมขาราชการที่เกี่ยวของและทีมงานยุติธรรมจังหวัด ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานกระบวนการทํางานกับชุมชนและระบบงานยุติธรรม

ชุมชน ควบคูกับการปฏิบัติงานในชุมชนอยางเป็นระบบ  เพื่อเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนํา
ความรูและประสบการณแดังกลาว ไปผลักดันการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนไปยังพื้นที่อื่นตอไป 

3. การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนดวยการนําหลักวิชาการ ไปปฏิบัติการในชุมชนโดยมีการถอดบทเรียนและประสบการณแ รวมทั้งการ
ประเมินผลสงผลใหเกิดองคแความรู ในกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมและชัดเจน  โดยเขาสู
กระบวนการการจัดการความรู ก็จะเป็นขอมูลและความรูที่สําคัญในการขยายผลไปยังชุมชนและจังหวัดอื่นในระยะตอไป ทําใหการใชจายงบประมาณมี
ความคุมคา และเป็นหลักประกันถึงความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในระยะตอไป  เนื่องจากการดําเนินการในลักษณะโครงการนํารอง 
จะทําใหเกิดความชัดเจนในกระบวนการและรูปแบบตลอดจนการมีมาตรการที่จะปูองกันความเสี่ยงกอนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ จึงเป็นการปู องกัน
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การสูญเสียงบประมาณที่ไมกอใหเกิดประโยชนแ  3 องคแความรูที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนํารอง ผลจากการประเมินโครงการและการมีอยูของ
ระบบงานยุติธรรมในชุมชนจะเป็นขอมูลในเชิงประจักษแที่จะนําไปสูการผลักดันใหบังเกิดผลเป็นนโยบายระดับชาติตอไป การดําเนินการดังกล าวขางตน 
สงผลใหเกิด “ศูนยแยุติธรรมชุมชน” ขึ้นมากมาย  และมีการดําเนินการในลักษณะจังหวัดนํารองพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  โดยทดลองดําเนินการใน
พื้นที่  17 จังหวัด  36  ชุมชน ที่มีศักยภาพ มีความพรอม   และทุนทางสังคมอยูแลวมาเป็นจังหวัดนํารอง  ไดแก กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  ระยอง   
ฉะเชิงเทรา  สุรินทรแ  ชัยภูมิ  ขอนแกน  มหาสารคาม  เชียงใหม  ลําพูน  นาน  พิษณุโลก  กําแพงเพชร  ราชบุรี ประจวบคีรีขันธแ  สุราษฏรแธานี  และตรัง   

“ยุติธรรมชุมชน”  จึงมีลักษณะสําคัญ  คือ เป็นกลไกเชิงระบบและโครงสรางมีหนาที่ในการรักษาดุลยภาพดานความยุติธรรมของชุมชน ที่
ประชาชนมีสวนรวมกันสรางและพัฒนาขึ้นภายใต การสนับสนุนของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซ่ึงปรากฏในรูปของกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ การ
อํานวยความยุติธรรมรวมทั้งจัดการกับอาชญากรมและการกระทําผิดที่มีลักษณะของการปูองกัน  ควบคุมจัดระเบียบชุมชนใหความรู  คุมครองสิทธิ
เสรีภาพของพลเมือง  ประสานงานหรือยุติ ความขัดแยงดวยวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทโดยรูปแบบจารีตประเพณี รูปแบบของ  กลุมชาติพันธุแ  
รูปแบบขนบธรรมเนียมทองถิ่น  หรือรูปแบบตางๆ ของกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันทแ  ตลอดจนเยียวยาสมานฉันทแความรุนแรงอันเกิดจาก
อาชญากรรมและรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน กลาวโดยสรุป  “ยุติธรรมชุมชน”  เป็นยุทธศาสตรแเชิงปฏิบัติการในรูปของมาตรการหรือวิธีการหรือ
กระบวนการที่กระทําในชุมชนระดับรากหญา  โดยมีชุมชนเป็นองคแประกอบสําคัญในการมีสวนรวมหรือเป็นหุนสวน และมีภารกิจหลัก ๆ คือ  การปูองกัน
และควบคุมอาชญากรรมและความไรระเบียบของชุมชน  (Crime  Control  and  Crime  Prevention)  แกไขปใญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวย
วิธีการเชิงสมานฉันทแ  Restorative  Justice  and  Conflict  Management) เยียวยาความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรม  (Community  and  
Victim  Empowerment)  และสงคืนผูกระทําผิดกลับสูชุมชน (Reintegration)  ทั้งนี้  กิจกรรมที่ดําเนินการมีลักษณะเชิงรุกมากกวาตั้งรับปใญหาที่
ปลายทาง  โดยมีเปูาหมายสําคัญในการสรางพลังความเขมแข็งใหชุมชน  รักษาความปลอดภัยอํานวยความยุติธรรมระดับชุมชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 
  เปูาหมายของยุติธรรมชุมชน  มี 2 ระดับคือ  ระดับประชาชน  รูสึกมั่นคงปลอดภัยและเขาถึงความยุติธรรม หมายถึง ผลลัพธแที่เป็นเปูาหมาย
เฉพาะ โดยพิจารณาที่ประชาชนในชุมชนในดาน 

 1. ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินเมื่ออยูในชุมชน รวมถึงความรูสึกหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนกลุมเสี่ยงตอการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม   

2. ความรูสึกวาเขาถึงไดรับความยุติธรรม และ 3. ความรูสึกวาเป็นสวนหนึ่งของชุมชนเมื่อมีการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชน อันเป็น
ความรูสึกพึงพอใจเฉพาะบุคคลและระดับชุมชนพิจารณาจากชุมชนในดานมีศักยภาพและความสมานฉันทแ   

โดยพิจารณาจากชุมชนวามีความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนโดยสามารถระดมพลและใชทรัพยากรมาบริหารการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีขีดความสามารถของชุมชนในการแกปใญหาของตนเองไดเพิ่มขึ้น  อันนําไปสูเปูาหมายสูงสุด  คือ  “ความสมานฉันทแของ
ชุมชน” ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการศึกษาถึงความสําเร็จของยุติธรรมชุมชน เพื่อใหมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชนใหเป็นที่ยอมรับและแพรหลาย
ไปสูชุมชนอื่น ๆ สืบไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสาเหตุการเขามามีสวนรวมของชุมชนที่มีตองานยุติธรรมชุมชน  
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของชุมชนตองานยุติธรรมชุมชน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 

  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของประกอบดวยแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน  งานยุติธรรมชุมชน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ดังนี้ 
  1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน 
  2.  งานยุติธรรมชุมชน 
  3.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาจากเอกสาร  (Document  Study)  โดยศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสารทางการศึกษา  บทความ  วิทยานิพนธแ  รายงานการวิจัย
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบ  อางอิง  และเป็นแนวทางในการศึกษา 
 2.  ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม  (Field  Study)  โดยการสัมภาษณแเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง  (Unstructured  In-depth  Interview)                
ซ่ึงเป็นระเบียบวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ดําเนินการสัมภาษณแผูรับผิดชอบโดยตรง  และผูที่เกี่ยวของกับศูนยแยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก  และใชการ
วิเคราะหแขอมูลแบบการวิเคราะหแสาระ  (Content  Analysis)  

  
ผลการวิจัย 

 มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังนี้      
  สาเหตุการเขามามีสวนรวมของชุมชนตองานยุติธรรมชุมชน 
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 -  ผูนําชุมชน 
 เนื่องจากหมูบานมีปใญหาการแพรระบาดของยาเสพติดมากอน และชุมชนไดรวมพลังกันปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดจนประสบ
ความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาชน  และหนวยงานราชการทั้งภายในจังหวัด และภายนอกจนมีผูสนใจเขามาศึกษาดูงานเป็นจํานวนมาก และยึดถือ
เป็นชุมชนตัวอยางดานชุมชนเขมแข็งในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด 
 ขณะเดียวกันผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีไดเห็นความสําคัญ และมีโครงการนํารองงานยุติธรรมชุมชน จึงไดมา
ประสานงานและเชิญเขารวมการอบรมใหความรู  ความเขาใจ และเขารวมโครงการนํารองงานยุติธรรมชุมชน  โดยเชิญผูนําชุมชนของหมูบานจํานวน  5  
คน  เขารวมการอบรม  ซ่ึงผูนําชุมชนมีความคิดวาเมื่อทํางานยาเสพติดแลว ชุมชนก็ยังมีปใญหาอื่นรอบดาน หากชุมชนไดเขามารวมงานยุติธรรมชุมชนก็จะ
เกิดประโยชนแตอชุมชนมากขึ้นอีก  โดยไมมีรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ แตมีความประทับที่หนวยงานใหความสําคัญ  ไมมีการบังคับ ใชความสมัครใจ  
และมีสวนรวมในการคิดตัดสินใจและแกไขปใญหา 
 -  ประชาชนในชุมชน 
 สืบเนื่องมาจากเกิดปใญหาแพรระบาดของยาเสพติด และเกิดปใญหาการลักทรัพยแกันในชุมชนเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2543 ตอมาภายหลัง  มีดาบ
ตํารวจวิทยา จันทรแศิริ  และนายสุเทพ คงถาวร  ไดเขาชวยจุดประกายความคิดใหชาวบานเกิดการตระหนักรูถึงปใญหาของชุมชน  จึงไดมีการรวมตัวกันขึ้น  
ซ่ึงเป็นดวยความสมัครใจของชุมชน  ไมมีการบังคับ  ไมมีการจายคาตอบแทน  หรือรางวัลใดๆ  ทั้งสิ้น   
 เมื่อมีการรวมตัวกันและรวมกันแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดระยะหนึ่ง  ปใญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอื่นๆ  ก็คลี่คลายลงตามลําดับ 
 สิ่งที่ประทับใจและอยากกลาวถึงคือ  เมื่อเขามาชวยกันแกไขปใญหาลูกหลานในหมูบานที่เคยติดยาเสพติด  และมีความประพฤติที่เสียหาย  ก็
สามารถกลับมาเป็นเด็กดีของพอแม  และของชุมชนได 
 -  เจาหนาที ่
 1.  สาเหตุของการเขารวมยุตธิรรมชุมชน 
 1.1  โดยหนาที่ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม  เพื่อจะไดมีสวนรับรูปใญหาอยากเห็นชุมชนเขมแข็งสงบสุข 
 1.2  ชุมชนไมเห็นความสําคัญของเจาหนาที่เทาที่ควร  เนื่องจากเจาหนาที่มีจาํนวนนอย  ไมสามารถดแูลชุมชนไดอยางทั่วถึง 
 1.3  ความประทับใจไดเรียนรูวิถีความเป็นอยูของชุมชนอยางแทจริง และชาวบานมีน้ําใจ เปรียบเหมือนเจาหนาที่เป็นลูกหลานทําใหยอมรับ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ 
 
สรุปผล 
 1 สาเหตุการเข๎ามามีสํวนรํวมของชุมชนที่มีตํองานยุติธรรมชุมชน 
 1.1  สภาพทั่วไปของชุมชนพบวา ชุมชน ไดแกไขปใญหายาเสพติดของชุมชนสําเร็จโดยในปี 2543 โดยดาบตํารวจวิทยา จันท รแศิริ ตํารวจ
ประจําชุมชนและชุดมวลชนสัมพันธแ ไดเขามาสํารวจสภาพปใญหาและเร่ิมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแกนนําชุมชนฯ รวมทั้งผูนําทางศาสนา เพื่อทําความเขาใจ
วามาตรการปราบปรามของเจาหนาที่เพียงลําพังไมสามารถแกไขปใญหายาเสพติดในชุมชนได เพราะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับปใญหาอื่น ๆ ของชุมชน จึงเกิด 
“คณะผูนําธรรมชาติ” และ “เวทีประชาคม ” กลไกสรางชุมชนเขมแข็งเป็นการจุดประกายใหชาวบานลุกขึ้นมารวมพลังจัดการกับปใญหาของชุมชนดวย
ตนเอง ผูที่เป็นประธานคณะกรรมการ “ผูนําธรรมชาติ” คือนายศุขเกษม คงถาวร และมีกรรมการ 31 คน กรรมการ 1 คน จะดูแลรับผิดชอบ 2-4 
ครอบครัว ทั้งนี้ปใญหายาเสพติด ไมถือเป็นบทบาทหนาที่ของกรรมการคนใดโดยเฉพาะแตกําหนดเป็นภารกิจรวมของคณะกรรมการทั้งหมด หัวใจสําคัญใน
การทํางานคือ “สันติวิธี” โดยพยายามไมใชบทลงโทษผูกระทําผิดไมวาจะดวยกฎบานหรือกฎหมาย โดยจะเริ่มจาก การใหความชวยเหลือ ใหอภัย  ให
โอกาสกลับใจ แกทุกคน ทําใหชาวบานสมัครใจที่จะรวมมือดวย 
 จากการดําเนินการที่ผานมาพบวา เดิมการสืบสวนขอมูลทางลับของเจาหนาที่ตํารวจ มีผูเกี่ยวของกับยาเสพติดในหมูบานไมเกิน  9-10 คน แต
กระบวนการที่ผานกลไกชุมชนเขมแข็งของชาวคลองจังหวัดราชบุรีเองหาไดถึง 45 คน และสามารถจําแนกไดอยางละเอียด คือ 4 คน ใน 2 ครอบครัวที่
เป็นผูคารายยอย และ 41 คนใน 39 ครอบครัวที่เป็นผูเสพ-ผูตองสงสัย จนไดรับการปใกธงขาวกาวสูหมูบานปลอดยาเสพติด ผลที่ไดคือ 72 ครอบครัวไดรับ
การรับรองเป็นครอบครัวปลอดยาเสพติด หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ไดตั้งเปูาหมายโดยมีฐานความคิดวา “ปใญหายาเสพติดอยูที่ผูเสพและผูคา ผูเสพ
เป็นฐานใหแกผูคา หากไมมีผูเสพ ผูคาอยูไมได จึงตองเนนการแกไขที่ตัวปใญหา” เร่ิมจาก หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน 
 ตอมา 30 เม.ย. 2546 ทุกครัวเรือนชุมชนในจังหวัดราชบุรี สามารถปใกธงขาวเป็นบานปลอดยาเสพติดได ปใญหาอื่น ๆ ในสังคมที่เคยมีก็ลดลง
อยางเห็นไดชัด เมื่อ “หยุด – ลด – เลิก”ปใญหายาเสพติดไดแลว จึงสรางภูมิคุมกันโดยสราง “โครงการสูภัยเศรษฐกิจ” จนไมมีใครเดือนรอนดานเศรษฐกิจ 
 1.2  สาเหตุของการเขามามีสวนรวมของชุมชนตองานยุติธรรมชุมชน สามารถสรุปไดวา สาเหตุหลักเนื่องจากชุมชนในจังหวัดตากมีปใญหาการ
แพรระบาดยาเสพติด ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงปใญหานี้ โดยมีเจาหนาที่ตํารวจชุดมวลชนสัมพันธแเขามาสรางกระบวนการคนหาปใญหา
และการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความศรัทธาตอกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปใญหา รวมทั้งสมาชิกในชุมชนมีความเชื่ อมั่น
และศรัทธาตอผูนําชุมชนของตน ทําใหการที่หนวยงานยุติธรรมจังหวัดไดเชิญชวนและใหความรูเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชนแกผูนําชุมชน จึงเป็นโอกาสที่ดี
ทําใหผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนเห็นความสําคัญและประโยชนแของงานยุติธรรมชุมชนและนํามาปูองกันและลดปใญหาความขัดแยง หรือปใญหาตาง ๆ 
ในชุมชน ดวยความสมัครใจโดยไมมีคาตอบแทนหรือการบังคับแตอยางไร เปูาหมายสูงสุดก็เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนจังหวัดตาก 
 2 แนวทางการจัดการการมีสํวนรํวมของชุมชนตํองานยุติธรรมชุมชน 
 แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของชุมชนตองานยุติธรรมชุมชน ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของชุมชน
ตองานยุติธรรมชุมชนไว 13 องคแประกอบ โดยสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 2.1 สิทธิ และหนาที่ของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน (Perception) พบวาผูนําชุมชน สมาชิกชุมชนและเจาหนาที่รับผิดชอบงาน
ยุติธรรมชุมชนมีความรูความเขาใจสิทธิและหนาที่ของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี โดยผูนําชุมชนจะมีบทบาทสําคัญตอการมีสวนรวม
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ของชุมชนและแกไขปใญหาในชุมชน ซ่ึงหนาที่หลักไดแกการบริหารงานภายในชุมชน ตั้งแตเรื่องขอมูลขาวสาร การจัดประชุมประชาคม การติ ดตอ
ประชาสัมพันธแ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน การเฝูาระวังปใญหาภายในชุมชน การแกไขปใญหาชวยเหลือสมาชิกในชุมชน รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยแสินและงบประมาณรายรับ รายจายของชุมชน สมาชิกชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการเขารวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ดําเนินการ ติดตามการ
ทํางานของผูนําชุมชน เป็นตน โดยเจาหนาที่ในงานยุติธรรมชุมชนยังมีบทบาทไมมากนักเนื่องจากยังขาดประสบการณแ ไมไดรับการอบรมใหความรูอยางดี 
จึงทําหนาที่เฉพาะในสวนที่ชุมชนตองการ การสนับสนุนหรือชวยเหลือ รวมทั้งมีขอจํากัดจํานวนของเจาหนาที่มีนอย 
 2.2 ทัศนคติของประชาชนตอการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน (Attitude) พบวาผูนําชุมชน สมาชิกชุมชนและเจาหนาที่รับผิดชอบของงาน
ยุติธรรมชุมชนมีทัศนคติตอการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี โดยเฉพาะผูนําชุมชนตระหนักและใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในงาน
ยุติธรรมชุมชนมาก มีความตั้งใจที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ ในงานยุติธรรมชุมชนโดยยอมรับและเสียสละเวลาและมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ ตนเองและ
ชุมชนมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาภายในชุมชน ทําใหชุมชนอยูกันอยางสามัคคี ไมแตกแยก ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการฟูองรองตอ
ศาล แตทั้งผูนําและสมาชิกชุมชนยังมีทัศนคติที่ไมดีตอหนวยงานภาครัฐ เพราะคิดวาหนวยงานภาครัฐบางหนวยเขามามีบทบาทเพราะตองการเอาผลงาน
ของชุมชนไปเป็นผลงานของตนเอง และบางหนวยงานไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน มาสั่งใหชุมชนดําเนินการหรือขอการชวยเ หลือ
สนับสนุนไมได หรือเขามาจัดกิจกรรมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแลวก็หายไป หรือรับปากจะชวยแกไขปใญหาใหแตก็หายไป ไมไดมีการใหขอมูลวาทําไดหรือไมได 
หรือมาไมตรงเวลานัดหมาย 
 2.3 ความตระหนักถึงบทบาทการเป็นตัวแทนประชาชนในงานยุติธรรมชุมชน (Representation) พบวาผูนําชุมชนมีความตระหนักมากถึง
บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนที่หลากหลายเป็นกรรมการยุติธรรม
ชุมชน  และกรรมการ 1 คนดูแลครัวเรือน  3-4  ครัวเรือน  แสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน ภาคีตาง ๆ และองคแความรู ขอมูลขาวสารเพื่อมา
แลกเปลี่ยนภายในชุมชน และดําเนินการปูองกันและแกไขปใญหาภายในชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชน ก็ตระหนัก
ถึงบทบาทของผูนําชุมชนและยอมรับ ศรัทธาใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนเป็นอยางดี อยางไรก็ตามผูนําชุมช นยังมี
ความตองการใหภาครัฐหรือตัวแทนจากภาครัฐ ชวยกระตุนหรือสนับสนุนภาคประชาชนใหเกิดความคิด ความรู สึกวาไมไดถูกภาครัฐทอดทิ้ง และเป็นที่
ปรึกษาใหกับประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง 
 2.4 การสรางความเชื่อมั่นและไววางใจระหวางสมาชิกในงานยุติธรรมชุมชน (Trust) พบวาผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญมากในการสรางการมี
สวนรวมของสมาชิกในชุมชนใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจสมาชิกในชุมชนในงานชุมชนและงานยตุิธรรมชุมชน โดยผูนําชุมชนตองเป็นตัวแบบที่ดีทั้งดาน
ความประพฤติ การวางตน มีความจริงใจ เสียสละ มีภาวะผูนํา ถือประโยชนแสวนรวมมากกวาสวนตัว ชวยเหลือชุมชนอยางเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกันอยางสม่ําเสมอ  เชน  ขอมูลยาเสพติด  ผูคายาเสพติด  การจัดกิจกรรมแกไขปใญหายาเสพติดและปใญหาอื่น ๆ  ในชุมชนจนเกิดความรัก
สามัคคีภายในชุมชน อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ในงานยุติธรรมชุมชนก็มีความสําคัญมากเชนกันโดยเฉพาะชุมชนที่มีความแตกแยกไมมีความสามัค คี 
เจาหนาที่ตองสรางกระบวนการการมีสวนรวม พัฒนาผูนําชุมชนใหมีความรูความสามารถ ทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนและการ
ปูองกันและแกไขปใญหาภายในชุมชน 
 2.5 การแลกเปลี่ยนขาวสารงานยุติธรรมชุมชนระหวางสมาชิกเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ( Information Sharing) พบวาผูนําชุมชนมี
บทบาทสําคัญมากเชนเดียวกันในการเขาถึงขอมูลขาวสารใหม ๆ ตลอดเวลา และมีกลไกหรือชองทางใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งงานยุติธรรมชุมชนเกิด
การแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกในชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องซ่ึงผูนําชุมชนนี้ไดอาศัยชองทางการประชุมประชาคมหมูบานทุกวันที่ 7 ของเดือนเป็น
ชองทางหลักและยังอาศัยชองทางอื่น ๆ อีกเชน การพูดคุยแตละวัน การสงหนังสือแจงขาวสาร โทรศัพทแ วิทยุ โทรทัศนแ ไปรษณียแ รวมทั้ งการติดตอ
ประสานงานหนวยงานภาครัฐ การฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารงานยุติ ธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ อยางไรก็ตามในอนาคตอาจใชชองทาง internet เป็นอีกชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนขาวสารงานยุติธรรมชุมชนที่ดี 
 2.6 การสรุปงานยุติธรรมชุมชนอยางเป็นฉันทามติ (Concensus) พบวาผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการใหเกิดขอสรุปงานยุติธรรมชุมชน
อยางเป็นฉันทามติ โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน สิ่งจูงใจที่ทําใหงานยุติธรรมชุมชนไดขอสรุปเป็นฉันทามติเกิดจากกระบวนการแกไขปใญหายาเสพติด 
ซ่ึงอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนทุกคนในชุมชน โดยจัดทําประชาคมหมูบาน ใชหลักการใหอภัย ใหโอกาสซ่ึงกันและกัน ใชม ติเสียงสวนใหญของที่
ประชุมทุกคนยอมรับมติ ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกโดยเฉพาะชุมชนที่แตกความสามัคคีเจาหนาที่มีบทบาทสําคัญในการสรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดกลไก
และพัฒนาทักษะองคแความรูใหกับผูนําชุมชนในการสรุปงานยุติธรรมชุมชนอยางเป็นฉันทามติ 
 2.7 การมีปฏิสัมพันธแที่ดีในงานยุติธรรมชุมชนระหวางสมาชิกชุมชนชวยปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชน (Interaction) พบวาบริบทของ
ชุมชนที่มีความเป็นญาติพี่นอง เพื่อนฝูงกันอยางใกลชิดมานานมีความสําคัญตอการปฏิสัมพันธแที่ดีในงานยุติธรรมชุมชนระหวางสมาชิกในชุมชน และชวย
ปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชนไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ปฏิสัมพันธแที่ดีระหวางผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําใหสมาชิกใน
ชุมชนชวยเหลือกัน ปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชนไดเป็นอยางดี ซ่ึงชุมชนนี้ไดอาศัยปฏิสัมพันธแที่ดีปูองกันและลดความขัดแยงในชุ มชนไดมากมาย 
เชน ปใญหายาเสพติด (ผูคายาเสพติดและผูเสพยาเสพติด) เด็กวัยรุนขี่มอเตอรแไซดแเสียงดัง เด็กนักเรียนหนีเรียน เร่ืองชูสาว การเลือกตั้งสมาชิกผูแทนตาง ๆ 
เป็นตน อยางไรก็ตามปฏิสัมพันธแที่ดีระหวางผูนําชุมชนและเจาหนาที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนก็เป็นอีกปใจจัยหนึ่งที่จะทําใหชวยปูองกันและลดความ
ขัดแยงในชุมชนไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจควรมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนเพื่อใหเกิดความเขาใจและมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับผูนําชุมชนและ
สมาชิกในชุมชน 
 2.8 วัตถุประสงคแของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนชัดเจนและเป็นที่เขาใจรวมกันของสมาชิก (Purpose) พบวาผูนําชุมชนและสมาชิก
ชุมชนมีความชัดเจนและเขาใจรวมกันเป็นอยางดีเกี่ยวกับวัตถุประสงคแครั้งแรกของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน คือ แกไขปใญหายาเสพติดในชุมชน 
ซ่ึงตอมาก็ขยายวัตถุประสงคแเป็นปใญหาตาง ๆ ในชุมชน เป็นการลดบทบาทยุติธรรมกระแสหลักเรื่องการฟูองรอง และกลับมาใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ย 
เพื่อตองการใชชุมชนเกิดความสามัคคีและความสงบเรียบรอยภายในชุมชน แตก็มีสมาชิกบางคนยังไมเขาใจวัตถุประสงคแของงานยุติธรรมชุมชนบางเรื่อง
ทําใหไมไดรับความรวมมือจากชุมชน จึงตองมีการประชาสัมพันธแใหมากขึ้น จนกวาเขาจะเขาใจและศรัทธากระบวนการยุติธรรมชุมชน ซ่ึงเจาหนาที่ที่
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รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนตองมีการพิจารณากลยุทธแการทําความเขาใจและศรัทธากระบวนการยุติธรรมชุมชนใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน
และสมาชิกชุมชนตอไปอยางเป็นรูปธรรมและเป็นเครือขายในการขยายผล 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก ในครั้งนี้สามารถอภิปรายไดตามวัตถปุระสงคแ  2  ประเด็นหลัก  ดังนี ้
 2.1  สาเหตุการเขา๎มีสํวนรํวมของชมุชนที่มีตํองานยตุิธรรมชุมชน 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักเนื่องจากชุมชนในจังหวัดตากมีปใญหาการแพรระบาดยาเสพติด  ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตระหนักถึง
ปใญหานี้  กอรปกับเจาหนาที่ตํารวจชุดมวลชนสัมพันธแไดเขามาสรางกระบวนการคนหาปใญหา  และการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน  ทํา
ใหเกิดศรัทธาตอกระบวนการแกไขปใญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม  รวมทั้งสมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตอผูนําชุมชนของตน  ทําใหการที่
หนวยงานยุติธรรมจังหวัดไดเขามาเชิญชวน  และใหความรูเกี่ยวกับงานยตุิธรรมชุมชนแกผูนําชุมชน  จึงเป็นโอกาสที่ดีทําใหผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน
เห็นความสําคัญ  และประโยชนแของงานยุติธรรมชุมชน  และไดนําความรูมาปูองกันและลดปใญหาความขัดแยง  หรือปใญหาตาง ๆ  ในชุมชนซ่ึงสอดคลอง
กับองคแกรสหประชาชาติ  (United  Nations,  1981)  ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไวในรูปแบบประเภทที่ 1 คือ การมีสวนรวมแบบเป็นไปเอง  
โดยผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนในจังหวัดตากรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อแกไขปใญหายาเสพติดและปใญหาตาง ๆ  ในชุมชนของกลุมตนเอง ไมเนนการกระทํา
ชวยเหลือจากภายนอกเพียงแตบุคคลภายนอกเจาหนาที่ตํารวจชุดมวลชนสัมพันธแและเจาหนาที่ยุติธรรมจังหวัดเขามาสรางกระบวนการเ รียนรูและให
ความรูความเขาใจ  ซ่ึงแตกตางจากรูปแบบประเภทที่ 2 และ 3 ที่รูปแบบการมีสวนรวมเกิดจากการชักนํา ตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล  
และรูปแบบการบังคับ  ซ่ึงเป็นการมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและจัดการโดยเจาหนาที่ของรัฐ  หรือการบังคับโดยตรง นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับนิรันดรแ  จงวุฒิเวศยแ  (2527 : 183) ที่ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม  หมายถึงการเกี่ยวของทางดานจิตใจและ
อารมณแ  (Montal  and  Emotional  Involvement)  ของบุคคลหนึ่งในสถานการณแกลุม (Group  Situation) โดยมีผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนใน
จังหวัดราชบุรี  มีความเกี่ยวของทางดานจิตใจ และอารมณแที่ตระหนักถึงปใญหาการแพรระบาดยาเสพติด  และปใญหาตาง ๆ ในชุมชน จึงเกิดการรวมตัว
กันขึ้นเพื่อคนหาและแกไขปใญหาดังกลาว ซ่ึงผลของการรวมกลุมนี้เป็นเหตุเราใจใหการแกไขปใญหาการแพรระบาดยาเสพติดและปใญหาตาง ๆ ในชุมชน
ประสบผลสําเร็จ และทําใหทั้งผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนในจังหวัดตากเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ 
 2.2  แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของชุมชนตองานยุติธรรมชุมชน ซ่ึงผลการวิจัยสามารถประเมินผลการจัดการการมีสวนรวมของชุมชน
ตองานยุติธรรมชุมชนกําหนดไว 13 องคแประกอบ ดังนี้ 
 2.2.1  สิทธิและหนาทีข่องการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน  (Perception) 
 จากการศึกษาพบวาผูนําชุมชน  สมาชิกชุมชน และเจาหนาที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนมีความรูความเขาใจสิทธิและหนาที่ของการมี
สวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี โดยผูนําชุมชนจะมีบทบาทสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนและแกไขปใญหาในชุมชน ซ่ึงหนาที่หลักไดแกกา ร
บริหารงานภายในชุมชน ตั้งแตเร่ืองขอมูลขาวสาร การจัดประชุมประชาคม การติดตอประชาสัมพันธแ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน การเฝูา
ระวังปใญหาภายในชุมชน การแกไขปใญหาชวยเหลือสมาชิกในชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยแสินและงบประมาณรายรับ รายจายของชุมชน สมาชิกชุมชน
จะมีบทบาทสําคัญในการเขารวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ดําเนินการ ติดตามการทํางานของผูนําชุมชน เป็นตน โดยเจาหนาที่ในงานยุติธรรมชุมชนยัง
มีบทบาทไมมากนักเนื่องจากยังขาดประสบการณแ ไมไดรับการอบรมใหความรูอยางดี จึงทําหนาที่เฉพาะในสวนที่ชุมชนตองการ การสนับสนุ นหรือ
ชวยเหลือ รวมทั้งมีขอจํากัดจํานวนของเจาหนาที่มีนอย ผลการวิจัยสอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  ( 2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงการรับรู  
(Perception)  ตองมีการสรางสํานึกใหทั้งภาครัฐและประชาชน  มีความตระหนัก  การรับรูและยอมรับในสิทธิหนาที่  และการมีสวนรวมของทุกกลุมทุก
ฝุาย  โดยภาครัฐนั้น  เจาหนาที่ของรัฐจะตองสรางสํานึกใหมวากิจการที่ตนรับผิดชอบไมใชรัฐกิจหรือกิจกรรมของรัฐที่ตนเทานั้น  มีสิทธิตัดสินใจแตเป็นสา
ธารณกิจที่สาธารณชนชอบที่จะมีสวนรวมโดยการคิด  รวมกระทําหรือตรวจสอบ สวนภาคประชาชน การตระหนัก การรับรูและยอมรับในสิทธิและหนาที่
ตลอดจนการมีสวนรวมนั้น  ตองเขาใจวาตนและผูอื่นตางก็มีสิทธิหนาที่และสวนรวมเสมอกัน  ซ่ึงกรณีชุมชนในจังหวัดตาก ผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชน  
และเจาหนาที่งานยุติธรรมชุมชน  มีประสบการณแการแกไขปใญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบมีสวนรวมมากอน  ทําใหการแบงบทบาทหนาที่การมีสวน
รวมในงานยุติธรรมชุมชนจึงเป็นไปดวยดี  รวมทั้งมีการรับรูและยอมรับในบทบาทหนาที่ดังกลาว แมวาเจาหนาที่งานยุติธรรมชุมชนจะยังมีบทบาทเป็นที่
ปรึกษาไมมากนัก  แตก็ไมไดสรางความแตกตางในผลประโยชนแและจุดยืน  อันจะนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ  Peter  
Oakley  and  David  Masden  (1991 :  17-20) ที่ใหความหมายของการมีสวนรวมสําหรับการที่จะใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่จะเขารวมแกไข
ปใญหาของเขา ใหเขาเป็นผูมีความริเริ่มและมุงใชความพยายามและความเป็นตัวของตัวเองเขาดําเนินการ  และควบคุมทรัพยากรและระเบียบตาง  ๆ  ใน
ชุมชนซ่ึงผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนในจังหวัดราชบุรีก็ไดพัฒนาการมีสวนรวมในความหมายดังกลาวในการแกไขปใญหาตาง ๆ  ในชุมชนอยางตอเนื่อง 
 2.2.2  ทัศนคติของประชาชนตอการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน  (Attitude) 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูนําชุมชน สมาชิกชุมชนและเจาหนาที่รับผิดชอบของงานยุติธรรมชุมชนมีทัศนคติตอการมีสวนรวมในงาน
ยุติธรรมชุมชนเป็นอยางดี โดยเฉพาะผูนําชุมชนตระหนักและใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนมาก มีความตั้งใจที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
ในงานยุติธรรมชุมชนโดยยอมรับและเสียสละเวลาและมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ตนเองและชุมชนมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหาภายใน
ชุมชน ทําใหชุมชนอยูกันอยางสามัคคี ไมแตกแยก ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการฟูองรองตอศาล แตทั้งผูนําและสมาชิกชุมชนยังมีทัศนคติที่ไมดีตอ
หนวยงานภาครัฐ เพราะคิดวาหนวยงานภาครัฐบางหนวยเขามามีบทบาทเพราะตองการเอาผลงานของชุมชนไปเป็นผลงานของตนเอง และบางหนวยงาน
ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน มาสั่งใหชุมชนดําเนินการหรือขอการชวยเหลือสนับสนุนไมได หรือเขามาจัดกิจกรรมเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
แลวก็หายไป หรือรับปากจะชวยแกไขปใญหาใหแตก็หายไป ไมไดมีการใหขอมูลวาทําไดหรือไมได หรือมาไมตรงเวลานัดหมาย สอดคลองกับสมลักษณา  
ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงทัศนคติ  (Attitude)  ตองสรางความเขาใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ  และภาคประชาชนทั้งสองฝุาย  
ใหมีทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของประชาชน  กลาวคือภาครัฐจะตองเห็นการมีสวนรวมของประชาชนเป็นเรื่องที่จะสงเสริมเพื่อไดขอมูล  ขอเท็จจริง
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และความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งบุคลากรภาครัฐผูรับผิดชอบดานการมีสวนรวมตองมีทัศนคติที่ดีตอประชาชน  และตอกระบวนการมีสวนรวม  มีการ
ปรับปรุงบทบาทคานิยม  ความอดทนในการทํางานกับประชาชน  และความจริงใจตอประชาชน  ขณะเดียวกันภาคประชาชนมีความเขาใจความสําคัญ
ของการมีสวนรวมของประชาชน  และมีทัศนคติตอกระบวนการมีสวนรวมและตอเจาหนาที่เชนเดียวกัน  ซ่ึงกรณีชุมชน ในจังหวัดราชบุรี เจาหนาที่
ยุติธรรมชุมชนจะตองมีการพัฒนาตนเองตอเนื่องเพื่อใหทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ทําใหเกิดความสัมพันธแอันดียิ่งขึ้นไประหวางประชาชนและเจาหนาที่  อัน
จะสงผลใหกิจกรรมยุติธรรมชุมชนบรรลุเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยภาครัฐบาลจะตองทําการสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุน  ใหโอกาสประชาชนใน
ชุมชนทั้งรูปแบบสวนบุคคล  กลุมชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชน  ตามที่ไพรัตนแ  เตชะรินทรแ  (2527 :  6)  ไดกลาวไว 
 2.2.3.  ความตระหนักถึงบทบาทการเป็นตัวแทนประชาชนในงานยุติธรรมชุมชน  (Representaion) 
 จากผลการศึกษาพบวาผูนําชุมชนมีความตระหนักมากถึงบทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน โดยมี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนที่หลากหลายเป็นกรรมการยุติธรรมชุมชน และกรรมการ 1 คนดูแลครัวเรือน 3-4 ครัวเรือน แสวงหาความรวมมือ
กับหนวยงาน ภาคีตาง ๆ และองคแความรู ขอมูลขาวสารเพื่อมาแลกเปลี่ยนภายในชุมชน และดําเนินการปูองกันและแกไขปใญหาภายในชุมชน ซ่ึงสมาชิกใน
ชุมชนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชน ก็ตระหนักถึงบทบาทของผูนําชุมชนและยอมรับ ศรัทธาใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมภายในชุมชนเป็นอยางดี อยางไรก็ตามผูนําชุมชนยังมีความตองการใหภาครัฐหรือตัวแทนจากภาครัฐ ชวยกระตุนหรือสนับสนุนภาคประชาชนให
เกิดความคิด ความรูสึกวาไมไดถูกภาครัฐทอดทิ้ง และเป็นที่ปรึกษาใหกับประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับสมลักษณา ไชยเสริฐ (2549 : 
142-149) ที่กลาวถึงการเป็นตัวแทน  (Representaion) ตองมีการสรรหาคัดเลือกตัวแทนโดยคํานึงถึงประชาชนทุกกลุมทุกฝุาย  เพื่อใหประชาชนกลุม
ตางๆ  ที่หลากหลายทุกกลุมมีตัวแทนเขาไปรวมดวยจะไดประสานผลประโยชนแกันจนลงตัว  และเกิดความเป็นธรรมขึ้น  โดยควรคํานึงถึงคุณสมบัติของตัว
แทนที่ตองการ  และตัวแทนตองตระหนักถึงสมาชิกและมีความรูสึกที่จะตองอาศัยซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงกรณีชุมชนในจังหวัดราชบุรีจะมีกระบวนการ   สรรหา  
และคัดเลือกผูนําชุมชนโดยคํานึงถึงปใจจัยและคุณสมบัติตางๆ  ดังกลาว  ตามขอเสนอของ  Cohen  and  Uphpff  (1877 p 17-19)  และตัวผูนําชุมชน
เองก็ตระหนักในปใจจัยเหลานี้  จึงทําใหเกิดการยอมรับ  ศรัทธาความรวมมือ  และการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนเป็นอยางดี 
 2.2.4  การสรางความเชื่อมั่นและไววางใจระหวางสมาชิกในงานยุติธรรมชุมชน  (Trust) 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญมากในการสรางการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจ
สมาชิกในชุมชนในงานชุมชนและงานยุติธรรมชุมชน โดยผูนําชุมชนตองเป็นตัวแบบที่ดีทั้งดานความประพฤติ การวางตน มีความจริงใจ เสียสละ มีภาวะ
ผูนํา ถือประโยชนแสวนรวมมากกวาสวนตัว ชวยเหลือชุมชนอยางเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางสม่ําเสมอ เชน ขอมูลยาเสพติด  
ผูคายาเสพติด  การจัดกิจกรรมแกไขปใญหายาเสพติดและปใญหาอื่นๆ  ในชุมชนจนเกิดความรักสามัคคีภายในชุมชน อยางไรก็ตาม เจาหนาที่                      
ในงานยุติธรรมชุมชนก็มีความสําคัญมากเชนกันโดยเฉพาะชุมชนที่มีความแตกแยกไมมีความสามัคคี เจาหนาที่ตองสรางกระบวนการการมีสวนรวม พัฒนา
ผูนําชุมชนใหมีความรูความสามารถ ทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนและการปูองกันและแกไขปใญหาภายในชุมชน   สอดคลองกับ                
สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ที่กลาวถึงความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust) ตองสรางใหสมาชิกมีความเขาใจและมีความจริงใจในการเขารวม  
สิ่งที่จะไดตามมาคือความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust) ในองคแกรซ่ึงกรณีชุมชนในจังหวัดราชบุรี ผูนําชุมชนจะเป็นตัวแบบที่ดีทั้งดานคุณสมบัติการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การดําเนินกิจกรรมแกไขปใญหายาเสพติด ปใญหาความขัดแยง และประเด็นตางๆ  อยางมีสวนรวมตอเนื่อง และนําเสนอขอมูล
ขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาครบถวน รวมทั้งมีการส่ือสารกับสมาชิกชุมชนอยางสม่ําเสมอบอยครั้ง โดยจัดประชุมประชาคม และพบปะพูดคุยกัน เป็นตน 
 2.2.5  การแลกเปลี่ยนขาวสารงานยุติธรรมชุมชนระหวางสมาชิกเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  (Information-Sharing) 
 จากการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญมากเชนเดียวกันในการเขาถึงขอมูลขาวสารใหม ๆ ตลอดเวลา และมีกลไกหรือชองทาง
ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งงานยุติธรรมชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกในชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องซ่ึงผูนําชุมชนนี้ไดอาศัยชอง
ทางการประชุมประชาคมหมูบานทุกวันที่ 7 ของเดือนเป็นชองทางหลักและยังอาศัยชองทางอื่น ๆ อีกเชน การพูดคุยแตละวัน การสงหนังสือแจงขาวสาร 
โทรศัพทแ วิทยุ โทรทัศนแ ไปรษณียแ รวมทั้งการติดตอประสานงานหนวยงานภาครัฐ การฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขาวสารงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ อยางไรก็ตามในอนาคตอาจใชชองทางอินเทอรแเน็ต เป็นอีกชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนขาวสาร
งานยุติธรรมชุมชนที่ดี สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ( Information-Sharing)  ตอง
สรางกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ซ่ึงชุมชนในจังหวัดราชบุรี มีกลไกหรือชองทางใหขอมูลขาวสารตางๆ  เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
เชน  การประชุมประชาคมทุกวันที่  7 ของเดือน การพูดคุยแตละวัน การฝึกอบรม การสัมมนาศึกษาดูงาน เป็นตน จึงทําใหขอมูลขาวสารทั้งดาน
ขอเท็จจริง ความคิดความรูสึก ความคาดหวัง ความรูจากหนวยงานภายนอกเกิดการแลกเปลี่ยนกัน  ผลที่ตามคือ ทําใหการตัดสินใจและวางแผนดําเนิน
กิจกรรมมีความรอบคอบและรอบดานยิ่งขึ้น จึงแกไขปใญหาของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.6  การสรุปงานยุติธรรมชุมชนอยางเป็นฉันทามติ  (Concensus) 
 จากการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการใหเกิดขอสรุปงานยุติธรรมชุมชนอยางเป็นฉันทามติ โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สิ่งจูงใจที่ทําใหงานยุติธรรมชุมชนไดขอสรุปเป็นฉันทามติเกิดจากกระบวนการแกไขปใญหายาเสพติด ซึ่งอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนทุกคนใน
ชุมชน โดยจัดทําประชาคมหมูบาน ใชหลักการใหอภัย ใหโอกาสซ่ึงกันและกัน ใชมติเสียงสวนใหญของที่ประชุมทุกคนยอมรับมติ  ซ่ึงในระยะเริ่มแรก
โดยเฉพาะชุมชนที่แตกความสามัคคีเจาหนาที่มีบทบาทสําคัญในการสรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดกลไกและพัฒนาทักษะองคแความรูใหกับผูนําชุมชน
ในการสรุปงานยุติธรรมชุมชนอยางเป็นฉันทามติ สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ที่กลาวถึงฉันทามติ (Concensus) โดยให
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขารวมในการหาวิธีแกไขปใญหาในทางสันติ  เป็นที่ยอมรับหรือเป็นฉันทามติของประชาสังคม  ทุกคนยินยอมเห็น
พองตองกันในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวม  ซ่ึงชุมชนในจังหวัดราชบุรีมีผูนําชุมชนที่สรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปใญหา              
โดยจัดทําประชาคมหมูบานใชหลักการใหอภัย  ใหโอกาสซ่ึงกันและกัน  ใชมติสวนใหญของที่ประชุมทําใหทุกคนยอมรับมติ  ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมก็
เป็นตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ทัศนียแ ไทยาภิรมยแ (2526)  เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2527) ไพรัตนแ  เตชะรินทรแ  (2526 : 212-213)  
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และอคิน  ระพีพัฒนแ  (2527 : 320)  ซ่ึงมีการวิเคราะหแปใญหาวางแผน  ดําเนินกิจกรรมแกปใญหา และติดตามประเมินผลโดยทุกขั้นตอนประชาชนมีสวน
รวมคิด  ตัดสินใจ  และรับผิดชอบ 
 2.2.7  การมีปฏิสัมพันธแที่ดีในงานยุติธรรมชุมชนระหวางสมาชิกชวยปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชน  (Interaction) 
 จากการศึกษาพบวา บริบทของชุมชนที่มีความเป็นญาติพี่นอง เพื่อนฝูงกันอยางใกลชิดมานานมีความสําคัญตอการปฏิสัมพันธแที่ดีในงาน
ยุติธรรมชุมชนระหวางสมาชิกในชุมชน และชวยปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชนไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ปฏิสัมพันธแที่ดีระหวางผูนําชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําใหสมาชิกในชุมชนชวยเหลือกัน ปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชนไดเป็นอยางดี ซ่ึงชุมชนนี้ไดอาศัยปฏิ สัมพันธแที่ดี
ปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชนไดมากมาย เชน ปใญหายาเสพติด (ผูคายาเสพติดและผูเสพยาเสพติด) เด็กวัยรุนขี่มอเตอรแไซดแเสียงดัง เด็กนักเรียนหนี
เรียน เร่ืองชูสาว การเลือกตั้งสมาชิกผูแทนตาง ๆ เป็นตน อยางไรก็ตามปฏิสัมพันธแที่ดีระหวางผูนําชุมชนและเจาหนาที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนก็เป็น
อีกปใจจัยหนึ่งที่จะทําใหชวยปูองกันและลดความขัดแยงในชุมชนไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจควรมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนเพื่อใหเกิด
ความเขาใจและมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงองคแกรการมีสวน
รวมตองสรางใหเกิดการมีปฏิสัมพันธแระหวางกันในองคแกร  คือ  ตองจัดกิจกรรมที่ทําใหมีการพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ความคิดเห็นของ
กันและกันเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง  กอใหเกิดความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน ซ่ึงจะนําไปสูการลดอคติที่มีตอกัน  และเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นระหวางผูที่เขา
รวม  ซ่ึงกรณีชุมชนในจังหวัดราชบุรีมีกลไกการจัดกิจกรรมที่จะทําใหมีการพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความคิดเห็นของกันและกันเป็นการ
สื่อสารแบบ  2  ทางอยางตอเนื่อง  รวมทั้งบริบทของชุมชนที่มีความเป็นญาติพี่นองเพื่อนฝูงกันอยางใกลชิดมานาน  ทําใหเกิดปฏิสัมพันธแและ
ความสัมพันธแที่ดีระหวางผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
 2.2.8  วัตถุประสงคแของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนชัดเจนและเป็นที่เขาใจรวมกันของสมาชิก  (Purpose) 
 จาการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนมีความชัดเจนและเขาใจรวมกันเป็นอยางดีเกี่ยวกับวัตถุประสงคแครั้งแรกของการมี
สวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน คือ แกไขปใญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงตอมาก็ขยายวัตถุประสงคแเป็นปใญหาตาง ๆ ในชุมชน เป็นการลดบทบาทยุติ ธรรม
กระแสหลักเรื่องการฟูองรอง และกลับมาใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ย เพื่อตองการใชชุมชนเกิดความสามัคคีและความสงบเรียบรอยภายในชุมชน  แตก็มี
สมาชิกบางคนยังไมเขาใจวัตถุประสงคแของงานยุติธรรมชุมชนบางเร่ืองทําใหไมไดรับความรวมมือจากชุมชน จึงตองมีการประชาสัมพันธแใหมากขึ้น จนกวา
เขาจะเขาใจและศรัทธากระบวนการยุติธรรมชุมชน ซ่ึงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชนตองมีการพิจารณากลยุทธแการทําความเขาใจและศรัทธา
กระบวนการยุติธรรมชุมชนใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนตอไปอยางเป็นรูปธรรมและเป็นเครือขายในการขยายผล สอดคลองกับ
สมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงความประสงคแหรือความมุงหมาย  (Purpose)  วาตองกําหนดความประสงคแหรือความมุงหมายใน
การมีสวนรวมไวอยางชัดเจน  เป็นไปเพื่ออะไร  ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควรเขารวมหรือไม  การมีความมุงหมายที่ตองการบรรลุชัดเจน  จะทําให
สมาชิกผูเขารวมไดเขาใจตรงกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงชุมชนในจังหวัดราชบุรี ไดมีการกําหนดความประสงคแ  หรือความหมายครั้งแรกชัดเจน
และเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการแกไขปใญหาการแพรระบาดยาเสพติด  ตอมาก็ขยายความประสงคแ  หรือความมุงหมายการแกไขปใญหาอื่นๆ  ของชุมชน  แต
อยางไรก็ตามการเขาใจงานยุติธรรมชุมชนบางเร่ืองก็ตองอาศัยการประชาสัมพันธแ  และศรัทธาอยางมากจึงจะทําใหสมาชิกในชุมชนทุกคนเขาใจและรวม
ตัดสินใจที่จะเขารวมหรือไมเขารวมงานยุติธรรมชุมชนในเรื่องดังกลาว  ตามแนวคิดเรื่องบทบาทของยุติธรรมชุมชน 
 2.2.9  การประเมินผลงานยุติธรรมชุมชนมีความชัดเจนและใชวิธีการที่เหมาะสม  (Appraisal) 
 จาการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชนใหมีความชัดเจน และใชวิธีการที่
เหมาะสม ซึ่งชุมชนนี้ใชวิธีการแบบวิถีของชาวบานคือใชการประชุมประชาคมประจําเดือนเป็นวิธีการสําคัญในการติดตามรายงานโดยทั้งผูนําและสมาชิก
ในชุมชนมีสวนรวม นอกจากนี้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดไดขอความรวมมือใหนักวิชาการภายนอกเขามาศึกษาและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชนแหงนี้ดวย  
สอดคลองกับสมลักษณา ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงการประเมินผล (Appraisal) วาการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลงานตอง
เร่ิมตั้งแตการเขารวมควบคุม รวมติดตาม  รวมประเมินผล  รวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่จัดทําไวใหใชประโยชนแไดตลอดไป  ซ่ึงชุมชนในจังหวัด
ราชบุรี มีระบบการประเมินผลงานยุติธรรมชุมชนโดยใชการประชุมประชาคมประจําเดือน  และสอดคลองกับแนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของ Cohen  
and  Uphoff  (1980)  ทัศนียแ  ไทยาภิรมยแ  (2526)  เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  (2527)  ที่มีการประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการมีสวนรวม 
 2.2.10  การมีสวนรวมในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนมีความโปรงใสและตรวจสอบได (Transparency) 
 จากการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชนมีการแบงความรับผิดชอบรวมกันและมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยแ เชื่อมั่นได มี
ความรูการจัดทํารายงาน สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย ซ่ึงทําใหการมีสวนรวมในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนมีความโปรงใสและตรวจสอบไดและใชเวทีการ
ประชุมประชาคมชี้แจงใหขอมูลและขอความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชน ทําใหสมาชิกชุมชนมีความเขาใจ ใหการสนับสนุนและยอมรับในความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ซ่ึงเจาหนาที่ภาครัฐเองก็ยอมรับในความโปรงใสและตรวจสอบไดของชุมชนนี้เดียวกัน   สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-
149)  ที่กลาวถึงความโปรงใส  (Transparency)  ที่จะตองปรับปรุงกลไกการทํางานขององคแกรมีสวนรวมใหมีความโปรงใส  เป็นกระบวนการที่ทําให
ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชดุลพินิจความโปรงใสในการดําเนินการ  ลดการทุจริตและขอผิดพลาด  ซ่ึงชุมชนในจังหวัดราชบุรี ไดมีการแบงบทบาท
ความรับผิดชอบของผูนําชุมชน  และคัดเลือกผูนําชุมชนที่มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยแ  เชื่อมั่นได  มีความรูเรื่องการทําบัญชีเป็นอยางดี  และใชกลไกการ
ประชุมประชาคมชี้แจงใหขอมูล  และตรวจสอบความโปรงใส  ทําใหสมาชิกชุมชนเขาใจ  ใหการสนับสนุน  ยอมรับในความโปรงใสและตรวจสอบได 
 2.2.11 ความอิสระทางความคิดและสมัครใจเขารวมงานยุติธรรมชุมชนของสมาชิกทุกคน (Independence) 
 จากการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการเปิดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนทุกคนมีความเป็นอิสระทางความคิด สามารถ
เสนอปใญหาความคิดเห็นที่เกิดขึ้นไดทุกปใญหาและสมาชิกทุกคนจะรับฟใงโดยไมพูดสอดแทรกหรือทําใหเสียจังหวะ ความรูสึก จะไมมีการชี้นําความคิด แต
ใชวิธีการอธิบายเหตุผล ใหทุกคนยอมรับและนําไปปฏิบัติโดยถือมติเสียงขางมากเป็นหลัก จึงทําใหสมาชิกทุกคนสมัครใจเขารวมประชุมประชาคมและ
สมัครใจเขารวมงานยุติธรรมชุมชนและทําใหชวยปูองกันและลดปใญหาความขัดแยงในชุมชน ซ่ึงแนวความคิดที่เกิดจากผูนําชุมชนเองและเจาหน าที่ที่
รับผิดชอบงานยาเสพติดไดมาสรางกระบวนการและแนวความคิดไวให ทําใหชุมชนนี้โดดเดนเรื่องความอิสระทางความคิดและสมัครใจเขารวมงานยุติธรรม
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ชุมชนโดยไมไดรับคาตอบแทนอะไร อยางไรก็ตามเจาหนาที่บางหนวยงานก็เกิดทัศนคติไมดีตอผูนําชุมชนและชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว  สอดคลองกับ
สมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่กลาวถึงความเป็นอิสระ  (Independence)  ที่องคแกรการมีสวนรวมตองมีความเป็นประชาธิปไตยใหเกียรติ  
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน  สมาชิกทุกคนมีอิสระทางความคิด  มีสวนรวมเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ  ซ่ึงชุมชน ในจังหวัดราชบุรี มีความ
คิดเห็นในเร่ืองนี้โดยเปิดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนทุกคนมีความเป็นอิสระทางความคิด  สามารถเสนอปใญหาความคิดเห็นไดทุกปใญหา  และสมาชิกทุกคน
จะรับฟใงโดยไมพูดสอดแทรก  หรือทําใหเสียจังหวะความรูสึก  ไมชี้นําความคิดใหทุกคนรวมตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ยุวัฒนแ  วุฒิเมธี  (2526 : 
20)  ที่ใหความหมายของการมีสวนรวมไวเกี่ยวกับการเปิดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมคิดริเร่ิม  ตัดสินใจ  รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ  
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 
 2.2.12  สมาชิกตองมีสวนรวมงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเขมแข็งของการมีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชน (Onward-doing) 
 จากการศึกษาพบวา  ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปี ๒๕๔๓ 
จนทําใหชุมชนประสบผลสําเร็จและมีความเขมแข็งในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด ดังนั้นจึงไมใชเรื่องยากที่ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนไดมี
สวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่องและสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากหนวยงานภาครัฐยังใหโอก าสผูนําชุมชนและ
สมาชิกชุมชนไดพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคแความรูเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับสมลักษณา  ไชยเสริฐ  (2549 : 142-149)  ที่
กลาวถึงการกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง  (Onward-doing)  ที่องคแกรการมีสวนรวมตองเปิดโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง  ภาครัฐจะตองเตรียมประชาชนใหมีความพรอม  และเห็นประโยชนแของการมี
สวนรวมดวยการใหความรู  และสรางความเขาใจในบทบาทของการมีสวนรวมภาคประชาชน  ซ่ึงชุมชนในจังหวัดราชบุรี มีความเขมแข็งในการปูองกัน
และแกไขปใญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง  และยังสงผลใหการมีสวนรวมของชุมชน  ในงานยุติธรรมชุมชนมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม
หนวยงานยุติธรรมจังหวัด  หรือเจาหนาที่ยุติธรรมชุมชน  ควรจะตองสงเสริมใหความรู  ความเขาใจ  โอกาส  และสนับสนุนผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน
ไดพัฒนา  และแลกเปลี่ยนองคแความรูเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง  ตามแนวคิดเรื่องกระบวนการมีสวนรวมของ  ไพรัตนแ  เตชะรินทรแ  (2527 
: 212-213)  ที่กําหนดขั้นตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคแและนโยบายการพัฒนาไว   
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตาม
ความคิดเห็นของตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (2) เปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ (3) ศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จํานวน 225 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะหแขอมูลแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การ
วิเคราะหแสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 การวิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และสวนที่ 3 เป็นการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวย One-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการทาง
สถิติแบบ LSD ไดกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหแสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี และสวนใหญมีอายุราชการ 16-20 ปี  , ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานหลักนิติธรรม 
นํามาใชในระดับมาก เป็นอันดังสูงสุด และดานการมีสวนรวม นํามาใชในระดับปานกลาง  เป็นอันดับต่ําสุด , ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา 
การออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับของหนวยงาน ใหทันสมัยและสอดคลองกับเหตุการณแปใจจุบัน นํามาใชในระดับมาก เป็นอันดับสูงสุด และ การ
สนับสนุน สงเสริมใหขาราชการตํารวจในหนวยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับของหนวยงาน  นํามาใชในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ําสุด 

 

ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล,  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
ABSTRACT 

This research is a study of the application of good governance in the Crime Suppression Division. It aims to (1) study the 
level of application of good governance in the Crime Suppression Division. According to the opinions of the police under the 
Crime Suppression Division. (2) Comparison of the application of good governance in the Crime Suppression Division. According to 
the opinions of the police under the Crime Suppression Division, and (3) to study the problems and obstacles to the application 
of good governance in the Crime Suppression Division. 

Economic crime The samples used in this study were 225 police officers for crimes against economic crimes, using a 
questionnaire as a research tool. The data analysis is divided into 3 parts: Part 1: Analysis of the personal status of the 
respondents. Part 2: Analysis of opinions on the application on of good governance in the Crime Suppression Division. And Part 3 
is a hypothesis test. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. One-way ANOVA 
hypothesis test and LSD statistical difference were statistically significant at the 0.05 level. 

From the analysis of personal status of the respondents, it was found that most of them are aged 31-40 years old. 
Average monthly income 10,001-20,000 Baht. They are 6-10 years old and most of them are aged 16-20 years. The level of good 
governance used in the Crime Suppression Division is at a moderate level. (= 3.40). When considering each side, it was found that 
the rule of law. Used at a high level (= 3.62). And involvement; Applying at a moderate level (= 3.19) was the lowest rank, 
leading to good governance in the Crime Suppression Division. The rule of law was at a high level (= 3.62). Keep up to date with 
current events. Used at a high level (= 3.94) was rated highest. And support Encourage police officers in the unit to comply with 
the rules, orders and regulations of the agency. Apply at moderate level (= 3.26) to the lowest rank.  

 
Keywords: good governance, economic crime 
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บทน า 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (National Police Headquarters of Thailand) เดิมเป็นกรมตํารวจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาไดประกาศ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจไปจัดตั้งเป็นสํานักงานตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2541 สํานักงานตํารวจแหงชาติขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เป็นองคแกรขนาดใหญที่มีอัตรากําลังเจาหนาที่ทั่วประเทศ มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบภายในประเทศคอยการบําบัด
ทุกขแบํารุงสุขใหกับราษฎร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแของประชาชนและตองปฏิบัติหนาที่ใหเทาทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นหนวยงานหลักสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการสืบสวน ปราบปราบจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีอากรความผิด
เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร การละเมิดทรัพยแสินทางปใญญา ทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว หากเป็นสมัยเกาก็ปฏิบัติห นาที่ในลักษณะ
ของงานประจําวัน เมื่อมีปใญหาอาชญากรรมก็ดําเนินการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมนั้น ๆ ไปตามสถานการณแ กลาวคือ จับกุมผูกระทําความผิด
ไดบางไมไดบาง ขึ้นอยูกับพยานหลักฐานและปใจจัยอื่น ๆ อีกปลายประการ แตในปใจจุบัน เมื่อไดมีการประกาศราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวด 8 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการความคุมคาในภารกิจ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับ โดยในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคแที่จะปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ
ของประเทศรวมทั้งอํานวยความยุติธรรมกับทุก ๆ ฝุายที่เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาค เป็นธรรมโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปูาหมายสําคัญคือการสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ใหมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุนของประเทศ รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจในหนวยงาน 
 จากการประกาศราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการกําหนดเง่ือนไขใหมีการปฏิรูปการ
บริหารจัดการประเทศใหเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) โดยหลักการของธรรมาภิบาล ประกอบดวย 6 หลัก ประกอบดวย หลักนิติ
ธรรม (rule of law) เป็นหลักที่มีความมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจรัฐ โดยการมีกฎหมายใหทันสมัยสอดคลอง
กับนานานอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ความโปรงใส (transparency) ยึดหลักของการเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
และเขาใจงายมีความโปรงใสเกี่ยวกับการบริหารงานในทุก ๆ ดาน เชน การมีระบบงานที่ชัดเจน มีระบบคุณธรรมในการเลือกบุคลากร รวมถึงการใหคุณให
โทษ การเปิดโอกาสใหสังคมภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานที่ผานมา หลักคุณธรรม (ethics) เป็นมาตรฐานของความประพฤติในทาง
ศีลธรรมวาถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควร เมื่อมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงมีความคิดในเร่ืองหลักของคุณธรรมคือปลอดจากการทําผิดวินัย 
ปลอดจากการทําผิดกฎหมาย และปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแที่ปลอดจากการคอรแรัปชั่น หรือฉอราษฎรแบัง
หลวงและมีการเปิดโอกาสใหเกิด การมีสํวนรํวม (participation) โดยการใหขอมูลมีการเปิดรับความเห็นจากประชาชน การวางแผนรวมกัน และการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน ใหสามารถเขามามีสวนรวมไดและที่สําคัญ การเปิดโอกาสใหมีการตรวจสอบซ่ึงสะทอนความรับผิดชอบตอสาธารณเป็น
ความส านึกรับผิดชอบ ตอผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว คํานึงถึงประโยชนแสูงสุดแกสวนรวม ในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนแสูงสุดหรือมีความ
คุ๎มคํา รวมทั้งมีการปูองกันรักษาสิ่งแวดลอมและมีความสามารถในการแขงขันกับภายนอก 
 ดังนั้นการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จําเป็นตองปฏิบัติ
หนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบังคับใชกฎหมายจะตองใหความเป็นธรรม เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมใชอํานาจตามอําเภอใจ ใชหลักคุณธรรมยึดมั่นใน
ความถูกตองดีงาม เป็นแบบอยางที่ดีแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตยแ จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ ทํางานดวยความโปรงใส เปิดเผยตรวจสอบได รับฟใงความคิดเห็นจากประชาชน เปิด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูปใญหาและการรวมมือกนัในการแกปใญหาในชุมชนของตัวเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา ทั้งงานในหนาที่
ไดรับมอบหมาย มีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม เอาใจใสปใญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกไขปใญหา เคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตาง กลารับผิดชอบผลจากการกระทําของตนเอง บริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกสวนรวม ผูวิจัยมี
ประสบการณแในชีวิตตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ในหลายตําแหนง หลายพื้นที่ พบเห็นปใญหาอุปสรรคตาง ๆ มากมาย แตที่ผูวิจัยสนใจศึกษาคือเรื่องการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการทํางานซ่ึงมีความ
จําเป็นตองนํามาใชมาก ๆ เพราะในปใจจุบันสถานการณแบานเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว กวางขวาง อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารเทคโนโลยี การถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน ในขณะที่
สภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสูยุคโลกาภิวัตนแ แตระบบการบริหารงานภาครัฐและสังคมไทยโดยรวมที่ผานมาไมสอดคลอง ไมทั นตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ในการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบถึง การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนทราบถึงปใญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัยไวดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                
ตามความคิดเห็นของตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
ตามความคิดเห็นของตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 3.  เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการศึกษาเร่ือง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากหนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และผลการวิจัยจากนักวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหไดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรตามคือสถานภาพสวนบุคคลของตํารวจ และตัว
แปรอิสระคือความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ขอมูลเกี่ยวกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 3.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงวิธีการศึกษาวิจัย คือ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ใน 6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหแขอมูล 
 
ผลการวิจัย 
 มีผลการวิจัยเสนอตามลําดับการดําเนินการวิจัยดังนี้      
  การวิจัยเร่ือง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหแขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุในหนวยงาน 
และอายุราชการ วิเคราะหแหาคาสถิติโดยใชคาคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) ของแตละรายการ 
 พบวา ตํารวจในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 225 คน สวนใหญมีอายุ 31-40 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นรอยละ 29.78 รองลงมามีอายุ 51 ปีขึ้นไป 
จํานวน 55 คน คิดเป็นรอยละ มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 20.44 มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นรอยละ 13.78 และมีอายุต่ํา
กวา 21 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นรอยละ 11.56 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วิเคราะหแหาคาสถิติโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.40, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาโดยเรียงลําดับตามการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไปหาต่ําสุดไดดังตอไปนี้คือ ดานหลักนิติธรรม นํามาใชในระดับมาก  (X  = 3.62, S.D. = 
0.62) ดานหลักความรับผิดชอบ นํามาใชในระดับมาก ( X  = 3.57, S.D. = 0.71) ดานความโปรงใส นํามาใชในระดับปานกลาง ( X  = 3.48, S.D. = 0.70) ดาน
คุณธรรม นํามาใชในระดับปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 0.54)  ดานหลักความคุมคา นํามาใชในระดับปานกลาง ( X  = 3.23, S.D. = 0.49) และดานการมี
สวนรวม นํามาใชในระดับปานกลาง (X  = 3.19, S.D. = 0.48) 
 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 เมื่อพิจารณาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ตาม
ปใจจัยดานอายุราชการ จําแนกตามรายดาน พบวา ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุ
ราชการ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ภาพรวม และรายดาน 4 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนดานหลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา ไมแตกตางกัน 
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สรุปผล 
 1. จากการวิเคราะหแสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี และสวนใหญมีอายุราชการ 16-20 ปี 
 2. จากการวิเคราะหแความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ปรากฏผลดังนี้ 
 2.1 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานหลักนิติธรรม นํามาใชในระดับมาก ( X  = 3.62) เป็นอันดังสูงสุด และดานการมีสวนรวม 
นํามาใชในระดับปานกลาง (X  = 3.19) เป็นอันดับต่ําสุด 
  2.2 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ดานหลักนิติ
ธรรม โดยรวม อยูในระดับมาก (X  = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับของหนวยงาน ใหทันสมัยและสอดคลองกับ
เหตุการณแปใจจุบัน นํามาใชในระดับมาก ( X  = 3.94) เป็นอันดับสูงสุด และการสนับสนุน สงเสริมใหขาราชการตํารวจในหนวยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
คําสั่ง และขอบังคับของหนวยงาน  นํามาใชในระดับปานกลาง (X  = 3.26) เป็นอันดับต่ําสุด 
  2.3 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ดานหลัก
คุณธรรม โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (X  = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมในทุกดาน 
นํามาใชในระดับมาก (X  = 3.98) เป็นอันดับสูงสุด และขาราชการตํารวจประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี  นํามาใชในระดับปานกลาง ( X  = 2.51) เป็นอันดับ
ต่ําสุด 
  2.4 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความ
โปรงใส โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (X  = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนการบริหารงานภายในหนวยงานดวย
ความโปรงใส นํามาใชในระดับมาก ( X  = 3.8) เป็นอันดับสูงสุด และจัดใหมีระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ  
นํามาใชในระดับปานกลาง (X  = 3.11) เป็นอันดับต่ําสุด 
  2.5 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความ
รับผิดชอบ โดยรวม อยูในระดับมาก (X  = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การจัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อเปิดโอกาสใหขาราชการตํารวจรับรูและ
เขาใจการบริหารงานภายในหนวยงาน นํามาใชในระดับมาก (X  = 3.82) เป็นอันดับสูงสุด และขาราชการตํารวจมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ 
และเปูาหมายของหนวยงาน  นํามาใชในระดับปานกลาง (X  = 3.34) เป็นอันดับต่ําสุด 
  2.6 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักการมี
สวนรวม โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (X  = 3.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การจัดโครงสรางการบริหารของหนวยงานอยางเป็นระบบ นํามาใชใน
ระดับมาก (X  = 3.54) เป็นอันดับสูงสุด และผูบังคับบัญชามีการเอาใจใสในปใญหาและกระตือรือรนในการแกปใญหา  นํามาใชในระดับปานกลาง ( X  = 2.94) 
เป็นอันดับต่ําสุด 
  2.7 ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําคามผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ดานหลักความ
คุมคา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขาราชการตํารวจมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตามลําดับ
ความสําคัญใหเกิดประโยชนแสูงสุด นํามาใชในระดับมาก (X  = 3.60) เป็นอันดับสูงสุด และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดคุมคาและเกิดประโยชนแ
สูงสุด นํามาใชในระดับปานกลาง (X  = 3.03) เป็นอันดับต่ําสุด 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม และรายดานทั้ง 6 ดาน ไดแก หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา ไมแตกตางกัน 
  3.2 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม และหลัก
ความคุมคา ไมแตกตางกัน สวนในภาพรวม และรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม 
แตกตางกัน โดย 
   3.2.1 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม นอยกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   3.2.2 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม มากกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
   3.2.3 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักคุณธรรม มากกวา ตํารวจสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
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   3.2.4 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความโปรงใส มากกวา ตํารวจ
สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
   3.2.5 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความรับผิดชอบ มากกว า ตํารวจสังกัด
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
   3.2.6 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักการมีสวนรวม นอยกวา ตํารวจ
สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  3.3 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม และรายดาน 4 
ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบ ไม แตกตางกัน สวนดานหลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 
แตกตางกัน โดย 
   3.3.1 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาท นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักการมีสวนรวม นอย
กวา ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 
   3.3.2 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักการมีสวนรวม  
มากกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
   3.3.3 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-
30,000 บาท นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลั กการมีสวนรวม นอยกวา 
ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 
   3.3.4 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาท นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความคุมคา  นอยกวา 
ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 
   3.3.5 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความคุมคา  นอยกวา 
ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 
  3.4 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุในหนวยงาน ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคา ไมแตกตางกัน สวนในภาพรวม และรายดาน 4 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิ ดชอบ 
แตกตางกัน โดย 
   3.4.1 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงานนอยกวา 1 ปี 
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม นอยกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี 
   3.4.2 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุในหนวยงาน 1-5 ปี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม นอยกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี 
   3.4.3 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุในหนวยงาน 1-5 ปี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม นอยกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงานมากกวา 20 ปี 
   3.4.4 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม มากกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 11-15 ปี 
   3.4.5 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม มากกวา ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 16-20 ปี 
   3.4.6 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงานนอยกวา 1 ปี 
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม นอยกวา ตํารวจสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี 
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   3.4.7 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุในหนวยงานนอยกวา             
1 ปี นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม นอยกวา ตํารวจ
สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงานมากกวา 20 ปี 
   3.4.8 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุในหนวยงาน 1-5 ปี             
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม นอยกวา ตํารวจสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 1-5 ปี 
   3.4.9 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีอายุในหนวยงาน 1-5 ปี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม นอยกวา ตํารวจสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงานมากกวา 20 ปี 
   3.4.10 ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 6-10 ปี นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม  มากกวา ตํารวจสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน 16-20 ปี 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง โดยนําหลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ นํามาใชในระดับมาก หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักความคุมคา และหลักการมีสวนรวม 
นํามาใชในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาขาราชการตํารวจ ไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารงาน อันสงผลใหขาราชการตํารวจเกิด
ความเล่ือมใสศรัทธา ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย และ
ผูบังคับบัญชามีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่ระบุถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อเป็นกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ถือปฏิบัติสอดคลองกับวิจัยของ ปรีชา 
เพ็งภู (2550) ศึกษาเรื่อง แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคแการบริหารสวนตําบล อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร พบว า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ องคแการบริหารสวนตําบล อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมและราย
ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยดานหลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา กอเกิด (2555) ศึกษาเรื่อง การนําหลักธรร
มาภิบาลมาประยุกตแใชในการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบวา (1) กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการนําหลักธรรมาภิบาล จํานวน 6 หลัก ไดแก 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคามาประยุกตแใชในการบริหารงาน โดยมีวิธีการ
และขั้นตอนตางๆ ตรงตามหลักธรรมาภิบาลกําหนดไว (2) การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตแใชในการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  ศึกษา
จากการสัมภาษณแเชิงลึกและสังเกตแบบมีสวนรวมจากประชากรกลุมตัวอยาง ในภาพรวมพบวา อยูในเชิงบวกทั้ง 6 ดาน โดยยอมรับไปปฏิบัติทุกระดับ
ของหนวยงาน 
 2. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ดานหลักนิติธรรม 
โดยรวม อยูในระดับมาก พบวาภายในหนวยงานมีการกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งและขอบังคับของหนวยงาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวา ผูบังคับบัญชาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  เครงครัดในการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับ เนื่องจากรูปแบบของภารกิจหนาที่ของหนวยงาน ที่มุงเนนกฎระเบียบเป็นสําคัญ มีการกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ คําสั่งและขอบังคับของหนวยงาน โดยมีการจัดเจาหนาที่ในการตรวจวนิัยของขาราชการตํารวจเป็นประจําทุกเดือน โดยจะประชาสัมพันธแ
กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใหขาราชการตํารวจรับทราบ ผาน
ทางหนังสือเวียนทราบ ของหนวยงาน ซ่ึงหากมีขาราชการตํารวจไมปฏิบัติตามกฎ ก็จะมีการลงโทษตามบทลงโทษของขาราชการที่ไดมีการกําหนดไว 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วาสนา ธรรมาจักร (2550) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปใญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของขาราชการประจํา
องคแการบริหารสวนตําบล จังหวัดแพร พบวา สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามุกดาหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
ดานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพินทแ สพโชคชัย และคนอื่น ๆ (2543: 32-35) คณะผูวิจัยไดศึกษา แนว
ทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตแใช สําหรับการบริหารงานสวนทองถิ่น พบวา การสรางหลักนิติธรรม หลักการนี้เนนกําหนดกฎเกณฑแ กติก า 
ระเบียบ และขอบังคับในระดับตําบล ที่มีความชัดเจน ทันสมัยเป็นธรรม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของชุมชน หากองคแการบริหารสวนตําบล ยึดหลักนิติ
ธรรมก็เป็นที่คาดวาตําบลนั้น ๆ เป็นตําบลที่คนในชุมชนสามารถอยูรวมกันอยางสันติ เพราะทุกคนไดตระหนัก เคารพและปฏิบัติตามถึงกฎกติกาที่สังคมใน
ตําบลนั้น ๆ ไดกําหนดไว 
 3. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักคุณธรรม 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้พบวา ขอที่กลาววาผูบังคับบัญชามีการปฏบิัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอ อาจเนื่องมาจากผูบังคับบัญชาของกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดมีการปฏิบัติตอขาราชการตํารวจดวยความเสมอภาค และมุงเนนที่จะให
ขาราชการตํารวจ มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนแสวนรวม มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรตอกันและปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยแสุจริตและมีการ
สงเสริมใหขาราชการตํารวจพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยินดี ศรีภักหพันธแ (2541: 82-88) ศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบและ
วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม” ผลการศึกษาพบวา วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่ไดผลมากที่สุด คือวิธีการฝึกอบรม จากวิธีการพัฒนา
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ตางๆ 26 วิธี และคุณธรรมที่สําคัญและไดมุงทําการพัฒนามากที่สุด คือ ความรับผิดชอบ สําหรับขอคุณธรรมที่รองลงมา คือ ความซ่ือสัตยแ ความสํานึกใน
หนาที่ ความเสียสละ ความสุจริตในหนาที่ และพบวาปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ไดพบวาเรื่องงบประมาณมีผลตอการพั ฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง และไดพบวาสื่อมีสวนชวยในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  แตตางกับผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์. 
(2553) ศึกษาเร่ือง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ดานหลักคุณธรรม โดยรวม
อยูในระดับมาก 
 4. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ดานหลักความ
โปรงใส โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ผูบังคับบัญชาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี ความชอบของขาราชการตํารวจเป็นไปดวยความโปรงใสโดยแตงตั้งคณะกรรมการที่เป็น
ผูแทนจากกองตางๆ ภายในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  เพื่อพิจารณาความดี ความชอบ ของ
ขาราชการตํารวจ ใหเกิดความยุติธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  มี
กระบวนการทํางาน กฎเกณฑแกติกาตางๆ ที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนการบริหารงานภายในหนวยงาน 
พรอมทั้งมีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณตางๆที่หนวยงานไดรับใหทราบทั่วกัน  และมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใชจายให
เป็นไปตามหลักเกณฑแของทางราชการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพินทแ สพโชคชัย และคนอื่น ๆ (2543: 32-35) คณะผูวิจัยไดศึกษา แนวทางการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาประยุกตแใช สําหรับการบริหารงานสวนทองถิ่น พบวา การสรางความโปรงใส จะพัฒนาระบบการบริหารงานขององคแการบริหารสวน
ตําบลทีโ่ปรงใส คือ การบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ ในระดับตําบล จะตองมีการดําเนินการและตัดสินที่โปรงใส พรอมที่จะใหประชาชนดูแล ตรวจสอบ และ
ประชาชนจะสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดโดยสะดวก สมาชิกระดับตําบลมีความเขาใจหลักการนี้ และไดรวมเสนอกลไก เพื่อความ
โปรงใสระดับตําบล และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุเทพ คุณกิตต ิ(2548 : 110-111) ไดศึกษาเรื่องของหลักธรรมาภิบาลกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ปใจจัยที่สงผลใหการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครขอนแกน
สามารถชนะการประกวดและไดรับรางวัลจากสถาบันหรือองคแกรตาง ๆ จํานวนหลายครั้ง ไดแก ความโปรงใสและตรวจสอบไดในการบริหารของเทศบาล 
แตตางกับผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหา รสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก 
 5. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักความ
รับผิดชอบ โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูบังคับบัญชาไดมีการกําหนดนโยบาย และเปูาหมายในการปฏิบัติงานและมีการมอบหมายงาน
ใหกับผูใตบังคับบัญชา ในการวางแผน ดําเนินงาน สรุปและประเมินผลงานโดยไดกําหนดภาระงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และ
สงเสริมใหขาราชการตํารวจตระหนักในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา การจัดโครงสรางของกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดมีการแบงภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบที่แตกตางกันอยางชัดเจน ทําใหผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมาย
งานใหแตละกองรับผิดชอบ และใหแตละกองจัดทําแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปูาหมายและประเมินผลงานไดอยางชัดเจนซ่ึงจะ
นําไปสูการบรรลุภารกิจใหสัมฤทธิ์ผล สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มุกดาหาร มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก 
 6. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ดานหลักการมีสวนรวม 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ผูบังคับบัญชาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มี
การสงเสริมใหขาราชการตํารวจมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนางาน  ภายในหนวยงาน และมีการจัดประชุมอยางสม่ําเสมอเป็นประจํา โดย
ผูอํานวยการกองแตละกองภายในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นผูแทนในการเขารวมประชุม และ
นําไปชี้แจงใหขาราชการตํารวจและกําลังพลภายในกอง รับรูและเขาใจการบริหารงานภายในหนวยงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรพินทแ สพโชคชัย 
และคนอื่น ๆ (2543: 32-35) คณะผูวิจัยไดศึกษา แนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตแใช สําหรับการบริหารงานสวนทองถิ่น พบวา การสราง
หลักการมีสวนรวม เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชน มีสวนรวมในการตัดสินใจการวางแผน และการรับฟใงความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงานของฝุ าย
บริหารในสวนขององคแการบริหารสวนตําบลชมพู ไดเปิดโอกาสใหประชาชนที่สนใจ เขารวมรับฟใงการประชุม แตโดยปกติยังไมคอยมีคนสนใจ ผูแทนของ
องคแการบริหารสวนตําบล ไดเสนใหสรางระบบการปกครอง การประกาศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยคิดวาควรมีการกระจายขาว ทางระบบเสียง
ตามสายของหมูบานเพื่อประโยชนแ และคงตองขอความรวมมือจากผูนําในชุมชน คือ กํานัน ผูใหญบาน นอกจากนี้องคแการบริหารสวนตําบล ยังเปิดโอกาส
ใหประชาชนไดรวมกําหนดแผนพัฒนาตําบลประจําปี แตตางกับผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามุกดาหาร มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก 
 7. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ ดานหลักความ
คุมคา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาผูบังคับบัญชาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ไดมีการกํากับดูแลใหขาราชการตํารวจไดปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถ และเต็มเวลา โดยกองแตละกองภายในกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดจัดทําแผนงานในการปฏิบัติงานในแตละปี ตามที่ไดกลาวมาแลวในการบริหารงาน
ดานหลักความรับผิดชอบ ทําใหการบริหารงานสามารถกําหนดขั้นตอนในการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจน และเหมาะสมทําใหผูบังคับบัญชาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถกํากับดูแลให
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ขาราชการตํารวจไดปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถ และเต็มเวลา ตามหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนด กองทัพบกยังไดกําหนดนโยบายประหยดั
พลังงาน ใหแกหนวยงานภายใตกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ใหยึดถือปฏิบัติ เพื่อทําใหเกิดการ
ประหยัดเวลา และคาใชจาย นอกจากนี้ ผูบังคับบัญชาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ยังไดมุงเนน
ใหมีการปฏิบัติงานแบบมุงเนนผลงาน เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดกับหนวยงาน ตางกับผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว า ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร มีสภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 8. ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม และรายดานทั้ง 6 ดาน ไดแก หลักนิ ติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา ไมแตกตางกัน  ตางกับงานวิจัยของ ทัศสุนียแ โตมี 
(2550) ศึกษาเร่ือง ทัศนะของสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลที่มีตอการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลขององคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถแ 
พบวาสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลที่มี อายุ ที่ตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในองคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถแ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตางกับผลงานวิจัยของ นพพล สุรนัคครินทรแ (2547) ศึกษาเร่ือง การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช
ในองคแการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนที่มี อายุ ตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน
องคแการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน 
 9. ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักนิติธรรม และหลักความคุมคา 
ไมแตกตางกัน สวนในภาพรวม และรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นพพล สุรนัคครินทรแ (2547) ศึกษาเร่ือง การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคแการ
บริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน
องคแการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน แตตางกับงานวิจัยของ ทัศสุนียแ โตมี (2550) ศึกษาเรื่อง ทัศนะของสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลที่มีตอการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลขององคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถแ พบวาสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลที่มี ระดับการศึกษา ที่ตางกัน มี
ทัศนะตอการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในองคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถแ ไมแตกตางกัน และยังตางกับผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมาร
สิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุ กดาหาร 
พบวา ครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหรที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษาของผู บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร รายดานไมแตกตางกัน 
 10. ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม และรายดาน 4 
ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบ ไมแตกตางกัน สวนดานหลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศสุนียแ โตมี (2550) ศึกษาเร่ือง ทัศนะของสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลที่
มีตอการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลขององคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถแ พบวาสมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลที่มี รายได ที่ตางกัน มี
ทัศนะตอการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในองคแการบริหารสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถแ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 11. ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอายุในหนวยงาน ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานหลักการมีสวนรวม และหลัก
ความคุมคา ไมแตกตางกัน สวนในภาพรวม และรายดาน 4 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตตางกับผลงานวิจัยของชื่นกมล กุมารสิทธิ์. (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบวา ครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหร
ที่มี ประสบการณแในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู  บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร รายดานไมแตกตางกัน 
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การก าหนดคําสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยํางอื่นอันมิใชํตวัเงิน 
Determining compensation For other damage, not money. 

 
ดร.สมชาติ   วงศ๑ธราธร1 

Dr.Somchat  Wongtaratorn 
 

บทคัดยํอ 
การคนควาอิสระนี้ วัตถุประสงคแเพื่อศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และความเป็นมาของการตีความ ความเสียหายคดีละเมิด คาสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน โดยใชหลักความเป็นธรรม  หลักการใชดุลยพินิจของศาล  และมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในการ
กําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน  เพื่อวิเคราะหแปใญหาและหาแนวทางแกไขเพิ่มเติม ปใญหาทางกฎหมายเกี่ย วกับคา
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอนัมิใชตัวเงินมีหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งปใญหาหลักเกณฑแการใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดจํานวนคา
สินไหมทดแทนปใญหาในการตีความกฎหมายและปใญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการนําสืบพิสูจนแถึงคาสินไหมทดแทนประเภทนี้เพราะเป็นคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจความรูสึกที่เป็นนามธรรมอันไมเห็นประจักษแซึ่งเป็นปใญหาอันเกิดจากบทบัญญัติและการบังคับใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยแลักษณะละเมิดและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลักษณะ  3 หมวด 2การฟูองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญารวมทั้งการรับฟใง
พยานหลักฐาน การศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) ไดแก 
ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธแ และเอกสารตาง ๆ ในรูปแบบอื่น รวมทั้งอินเตอรแเน็ตแหลงขอมูลของเอกสาร ไดแกหองสมุดมหาวิทยาลัย และศาล 
            จากการศึกษาพบวา(1)การใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทนยึดถือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 420 และมาตรา 
438 เป็นหลักทั่วไปโดยคํานึงถึงหลักความเป็นธรรมหลักความรับผิดและความเสียหายทางละเมิดประกอบกันในการนําสืบและการรับฟใงพยานหลักฐาน
หนาที่ในการนําพยานหลักฐานเขาสืบกอนหลังเป็นไปตามหลัก “ผูใดกลาวอางผูนั้นนําสืบ” (2)ความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปกอนพิพากษาศาลมีอํานาจ
ดุลพินิจกําหนดคาสินไหมทดแทนใหตามความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปเฉพาะกรณีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นซึ่งผูเสียหายตองขอแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือคาํ
ฟูองแลวแตกรณีสวนความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปหลังมีคําพิพากษาศาลมีอํานาจกําหนดสงวนสิทธิในคําพิพากษาเพื่อแกไขคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปในภายหลังไดเพื่อความเป็นธรรมสําหรับผูทําละเมิดไมตองรับภาระมากเกินไป(3)กรณีการเรียกคาสินไหมทดแทนซํ้าซอนกันเมื่อ
ผูเสียหายเรียกคาสินไหมทดแทนตามบทเฉพาะ(4) การเรียกดอกเบี้ยการกําหนดคาสินไหมทดแทนสวนใหญมักจะกําหนดใหในลักษณะที่คํานวณเป็นตัว
เงินไดจึงเรียกดอกเบี้ยของจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนนั้นตามหลักทั่วไปแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ 
 
ค าส าคัญ: การกําหนดคาสินไหมทดแทน, เพื่อความเสียหาย 
 
Abstract 

This Thesis Objective To study the theories and principles of the interpretation. Damage Lawsuit Compensation for 
damage other than the monetary .By using the principle of fairness. The principle of judicial discretion And appropriate and fair. In 
determining compensation for damage other than the money. To further analyze the problem and find solutions .Legal issues 
regarding compensation for damage other than the money in several ways. In particular, the rules of the court discretion in 
determining the amount of compensation . Problems in the interpretation And problems with evidence to prove attest to this 
claim . Because as compensation for mental damages abstract sense that is not apparent . This is a problem arising from the 
provisions and enforcement of the Civil and Commercial Code, the violation. And the Code of Criminal Procedure, Title 3 , 
Section 2 , filed a civil case related to criminal cases. Including the hearing of evidence . This study is a qualitative study 
(Qualitative Research) by Research Document (Documentary Research) Research involved including theses and documents in 
other formats , including high data source document. Including libraries , universities and courts 
            The study found that: (1 )the court's discretion in determining compensation. Upheld the Civil and Commercial Code , 
Article420 and Article438 is a general principle . Without regard to fairness. Tort liability and damage the assembly .To attest and 
receive evidence. Responsible for bringing evidence before the latter 's successor . Is mainly based "Whoever claims shall attest " 
( 2 ) damage to the prior judgment. Court's discretion the authority to determine the compensation for the damage that has 
changed. Only if the damage is increasingly victim to amend the request or complaint, the case may be corrupted after changing 
the sentence. Supreme Court has the power to determine reserves the right to fix the compensation for damage changed later. 
For fairness for those who do not like to bear too much ( 3) If the claim overlap. On a claim by a victim only ( 4) the rates of 
interest . Determining compensation Most often given in a manner calculated as cash. Therefore, the interest of the amount of 
compensation is under the general rules of the Civil and Commercial Code. 
 

Keywords: Determining compensation, For other damage 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาหลักการทฤษฎีและความเป็นมาของการตีความความเสียหายคดีละเมิดคาสินไหมทดแทนความเสียหายหลักความเป็นธรรมและ

หลักการใชดุลพินิจของศาล 
2.  เพื่อศึกษาถึงสภาพปใญหาขอเท็จจริงในเรื่องความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินเปรียบเทียบกับความเสียหายที่ตีราคาเป็นเงินได 
3. เพื่อศึกษาทําความเขาใจกฎหมายและแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของกับเรื่องคาสินไหมทดแทนทั้งของไทยและตางประเทศ 
4. เพื่อวิเคราะหแมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ความเสียหายเป็นหลักเกณฑแสําคัญของความรับผิดทางละเมิดถาความเสียหายยังไมเกิดขึ้นแมจะมีการกระทําผิดกฎหมายก็ไมถือวาเป็นละเมิด
หลักนี้เป็นที่รับรองในกฎหมายวาดวยละเมิดของนานาประเทศความเสียหายที่เกิดขึ้นแบงออกตามประเภทของสิทธิที่บุคคลมีอยู คือความเสียหายตอสิทธิ
ในกองทรัพยแสินและความเสียหายตอสิทธินอกกองทรัพยแสินความเสียหายตอสิทธิในกองทรัพยแสินเป็นความเสียหายในทางวัตถุที่อาจตีราคาเป็น เงินได
กระทบกระเทือนตอผลประโยชนแอันเป็นตัวเงินของบุคคลเชนคาใชจายในการรักษาพยาบาลการสูญเสียรายไดและผลกําไรอื่นๆเป็นตน 

ความเสียหายตอสิทธินอกกองทรัพยแสินเป็นความเสียหายทางจิตใจที่ไมอาจตีราคาเป็นเงินไดเชนความเสียหายตอสิทธิบุคคลอันเกี่ยวกับ
เกียรติยศชื่อเสียงเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวหรือเกี่ยวกับความผูกพันรักใครซ่ึงกันและกันนอกจากนี้ก็ไดแกความเจ็บปวดทุกขแทรมานและตกใจเสียขวัญเป็นตน 

ความเสียหายตอสิทธินอกกองทรัพยแสินนี้อาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเป็นความเสียหายในทางศีลธรรมเป็นความเสียหายที่กระทบกระเทือนตอ
จิตใจหรือเป็นความเสียหายในทางนามธรรมเพราะไมเห็นประจักษแและไมเกี่ยวของกับผลประโยชนแอันเป็นตัวเงินความ เสียหายทางศีลธรรมจึง
ประกอบดวยหลักสําคัญ 2 ประการคือ 

1) เป็นความเสียหายตอสิทธินอกกองทรัพยแสินและ 
2) เป็นความเสียหายที่ไมอาจคํานวณเป็นตัวเงินได 
ความเสียหายทางศีลธรรมในกฎหมายไทยปรากฏตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา  446 บัญญัติถึงกรณีละเมิดทําใหเสียหายแก

รางกายอนามัยเสรีภาพซ่ึงผูตองเสียหายเรียกเอาคาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินอีกไดรวมทั้งกรณีหญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทํา ผิดอาญาเป็นทุร
ศีลธรรมแกตนก็มีสิทธิทํานองเดียวกันนี้นอกจากนี้กรณีละเมิดทําใหเสียหายแกชื่อเสียงมาตรา  447 ก็บัญญัติใหผูตองเสียหายมีสิทธิรองขอตอศาลใหสั่ง
บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทําใหชื่อเสียงกลับคืนดีแทนใหใชคาเสียหายหรือทั้งใหใชคาเสียหายดวยกไ็ดและในกรณีกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความ
ฝุาฝืนตอความจริงเป็นที่เสียหายแกชื่อเสียงเกียรติยศมาตรา 423 ก็อนุญาตใหเรียกรองคาเสียหายประเภทนี้ไดเชนเดียวกันความเสียหายทางศีลธรรมแยก
พิจารณาออกไดเป็น 2 กรณีคือ 

(ก) กรณีละเมิดตอรางกายอนามัยชื่อเสียงและเสรีภาพของบุคคลอื่นความเสียหายกรณีนี้ไดแกความเจ็บปวดทุกขแทรมานและตกใจเสียขวัญการ
สูญเสียความรื่นรมยแในชีวิตการสูญเสียความหวังของชีวิตความเสียหายตอรูปโฉมความเสียหายตอเสรีภาพความเสียหายตอสุขภาพอนามัยความเสียหายตอ
เกียรติยศชื่อเสียงความเสียหายอันเป็นทุรศีลธรรมแกหญิง 

(ข) กรณีละเมิดทําใหเขาถึงตายความเสียหายทางศีลธรรมในกรณีนี้ไดแกความเสียหายตอความรักหรือความเศราโศกเสียใจอันเนื่องจากความ
รักอาลัยในตัวผูตายซ่ึงประเทศตางๆก็ลวนแลวแตยินยอมใหมีการเรียกคาเสียหายตอความรักไดเชนประเทศฝรั่งเศสสวิสจีนญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกาบางรัฐ
สวนประเทศที่ไมบังคับรับรองความเสียหายประเภทนี้เชนไทยอังกฤษเยอรมันและรัฐสวนใหญในสหรัฐอเมริกาโดยศาลฎีกาตีความวาไมมีกฎหมายบัญญัติ
ใหเรียกรองคาเสียหายทางศีลธรรมในกรณีละเมิดทําใหเขาตายได 

อยางไรก็ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยทุกมาตราก็มิไดมีขอความตัดสิทธิมิใหเรียกรองคาเสียหายทางศีลธรรมไดตรงขาม
มาตรา 420 ซ่ึงเป็นหลักใหญกลับบัญญัติรับรองใหผูกระทําละเมิดใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตรางกายอนามัยเสรีภาพหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตองใชคา
สินไหมทดแทนการที่ทําใหเขาถึงตายโดยผิดกฎหมายก็ยอมเป็นการกระทําละเมิดตอสิทธิซ่ึงคุมครองความรักใครซ่ึงกันและกันดวยดังนั้นบิด ามารดาสามี
ภริยาบุตรหรือญาติที่ใกลชิดสนิทสนมกับผูตายในฐานะเป็นผูเสียหายยอมเรียกคาเสียหายทางศีลธรรมไดนอกจากนี้คูหมั้นและบุตรนอกสมรสก็ยอมเรียก
คาเสียหายอันเนื่องจากความรักอาลัยในตัวผูตายไดเชนกันเพราะมีความผูกพันอยางใกลชิดในทางจิตใจและในทางศีลธรรมกับตัวผูตายคาเ สียหายทาง
ศีลธรรมนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผูเสียหายไมอาจโอนกันไดและไมตกสืบไปถึงทายาทเวนแตสิทธินั้นจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเริ่มตนฟูองคดีแลว 

นอกจากนี้ในกรณีละเมิดทําใหถึงตายนั้นหากผูตายมิไดตายในทันทีผูตายก็ยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางศีลธรรมไดเชนคาเสียหาย
เนื่องจากความเจ็บปวดทุกขแทรมานและตกใจเสียขวัญหรือเนื่องจากบาดแผลเสียโฉมเมื่อผูตายถึงแกความตายเนื่องจากบาดแผลที่ไดรับนั้นสิทธิเรียกรอง
อันนี้ก็อาจตกทอดไปยังทายาทไดหรือโอนใหกันไดหากไดมีการรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือผูตายไดเริ่มฟูองคดีนั้นแลวในสวนนิติบุคคลถูกกระทําละเมิด
โดยสภาพยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางศีลธรรมไดเฉพาะกรณีเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณและเสรีภาพผูพิสูจนแคาเสียหายทางศีลธรรมไดแกโจทกแผู
เรียกรองคาเสียหายนั้นโดยนําสืบพฤติการณแและความรายแรงแหงละเมิดแตถึงแมโจทกแจะไมนําสืบวาตนได เสียหายไปจริงตามฟูองศาลก็จะตองเป็นผู
วินิจฉัยใหตามควรแกพฤติการณแและความรายแรงแหงละเมิดและศาลก็มีอํานาจใหคาเสียหายทางศีลธรรมสูงกวาความเสียหายที่ผูเสียหายได รับไดเพราะ
เป็นการเยียวยากันในทางจิตใจคาเสียหายจึงอาจสูงกวาความเสียหายในทางวัตถุที่ผูเสียหายไดรับจริงเชนกรณีผูเสียหายถูกกระทําละเมิดไดรับบาดเจ็บ
บาดแผลที่ไดรับอาจสิ้นเงินรักษาไปเป็นจํานวนหนึ่งไมมากนักแตความเจ็บปวดและทุกขแทรมานจากบาดแผลที่ไดรับมันมีผลตอจิตใจยิ่งกวาบ าดแผลนั้น
มากมายนักสําหรับเหตุผลที่วาควรอนุญาตใหผูเสียหายในทางศีลธรรมเรียกคาเสียหายไดหรือไมนั้นนักนิติศาสตรแไดถกเถียงกันมาอยางมากความเห็นของ
นักนิติศาสตรแบางสวนที่ถือวาความเสียหายทางศีลธรรมเรียกรองไมไดอาจเป็นเพราะเหตุที่กฎหมายมิไดบัญญัติไวชัดเจนถึงเร่ืองนี้แตนักนิติศาสตรแบางสวน
เห็นวาการที่ถือวาความเสียหายทางศีลธรรมไมมีความรับผิดทางละเมิดดูจะขัดกับความยุติธรรมเป็นอยางยิ่งจึงควรยินยอมใหมีการเรียกรองคาเสียหายทาง
ศีลธรรมไดการเรียกรองคาเสียหายทางศีลธรรมนี้นับวันแตจะพัฒนากาวหนาออกไปทั้งนี้เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งห มดอันเป็น
วัตถุประสงคแหลักของทั้งกฎหมายระบบ Common Law และ Civil Law  
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จากผลสรุปการวิเคราะหแประเด็นปใญหาในบทที่ 4 พบวา 
(1) การใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทนยึดถือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา  420 และมาตรา 438 เป็นหลัก

ทั่วไปโดยคํานึงถึงหลักความเป็นธรรมหลักความรับผิดและความเสียหายทางละเมิดประกอบกัน 
(2) กฎหมายไทยไมไดบัญญัติหลักการตีความไวเป็นลายลักษณแอักษรจึงใชขอดีหลักการตีความทั่วไปของกฎหมายระบบ  Common Law กับ

กฎหมายระบบ Civil Lawผสมผสานกันและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 4 อันเป็นบทบัญญัติวาดวยการปรับบทใชกฎหมายมาเป็นหลักใน
การตีความคือตามตัวอักษรตามความมุงหมายของบทบัญญัติตามจารีตประเพณีแหงทองถิ่นเทียบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งหลักกฎหมายทั่ วไป
สุภาษิตกฎหมายที่ยอมรับนับถือกนัทั่วไปตามลําดับถาไมมีหลักกฎหมายทั่วไปหรือสุภาษติกฎหมายศาลจะใชสามัญสํานึกและหลักธรรมวินิจฉัยมาใชในการ
ตีความและปรับใชแกคดี 

(3)ในเรื่องการนําสืบและการรับฟใงพยานหลักฐานหนาที่ในการนําพยานหลักฐานเขาสืบกอนหลังเป็นไปตามหลัก  “ผูใดกลาวอางผูนั้นนําสืบ” 
อันเป็นหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 84 พยานหลักฐานที่จะนําเขาสืบก็ตองระบุไวในบัญชีพยานตามมาตรา 88, 89,90 
สวนการรับฟใงพยานหลักฐานตองเป็นไปตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความวาดวยพยานหลักฐานและศาลจะไมพิพากษาหรือมีคําสั่งเกินไปกวาที่ขอหรือที่
ปรากฏในคําขอหรือคําฟูองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 142 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 

(4) ความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปกอนพิพากษาศาลมีอํานาจดุลพินิจกําหนดคาสินไหมทดแทนใหตามความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปเฉพาะ
กรณีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นซึ่งผูเสียหายตองขอแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือคําฟูองแลวแตกรณีสวนความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปหลังมีคําพิพากษาศาลมี
อํานาจกําหนดสงวนสิทธิในคําพิพากษาเพื่อแกไขคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไปในภายหลังไดเพื่อความเป็นธรรมสําหรับผูทําละเมิด
ไมตองรับภาระมากเกินไป 

(5) กรณีการเรียกคาสินไหมทดแทนซํ้าซอนกันเมื่อผูเสียหายเรียกคาสินไหมทดแทนตามบทเฉพาะเชนคาสินไหมทดแทนเพื่อการที่เสีย
ความสามารถในการประกอบการงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 444 แลวหากเห็นวายังไมครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดผูเสียหายก็
ยังมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 438 อันเป็นบททั่วไปไดอีกดวยโดยถือวาไมซํ้าซอนกัน 

(6) การเรียกดอกเบี้ยการกําหนดคาสินไหมทดแทนสวนใหญมักจะกําหนดใหในลักษณะที่คํานวณเป็นตัวเงินไดจึงเรียกดอกเบี้ยของจํานวนเงิน
คาสินไหมทดแทนนั้นตามหลักทั่วไปแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 7, 206, 224 

(7) กรณีผูเสียหายไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือตามกฎหมายอื่นเชนพระราชบัญญัติเงินทดแทนพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหมวดการฟูองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯผูเสียหายก็ยัง
มีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลักษณะละเมิดไดอีกดวยนาสังเกตวาประเด็นปใญหาตาม (1) - (7) เป็นกรณีที่มุง
ประสงคแจะใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทจริงทุกประเภทที่เกิดจากการทําละเมิดนั้นทั้งนี้ไม วาจะกอ
ละเมิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม 
 
อภิปรายผล 

การจายเงินทดแทนตามกฎหมายนี้ลูกจางที่เป็นผูประกันตนจะตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหแกรัฐซ่ึงเหมือนกับที่ผูเอาประกัน
จายเงินเบี้ยประกันใหแกบริษัทเอกชนผูรับประกันภัยแตอาจตางกันตรงที่ความสมัครใจในการเขารับเง่ือนไขการรับเงินของแตละประเภทกลาวคือประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลเกิดจากความสมัครใจของคูสัญญาทั้งสองฝุายแตในขณะที่ประกันสังคมเกิดจากกฎหมายบังคับใหกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป
นายจางและลูกจางตองขึ้นทะเบียนประกันสังคมและตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวตามกฎหมายซ่ึงผูวิจัย เห็นวากรณีทั้งสองนี้ตั้งอยูบนหลักการ
พื้นฐานเดียวกันนั่นคือหลักการตางตอบแทนที่ไมไดมุงจะทดแทนความเสียหายอยางแทจริงเฉพาะในกรณีประกันสังคมเห็นไดจากการจายเงิน สมทบเขา
กองทุนฯเพื่อเฉลี่ยความเส่ียงหรือรวมกันเส่ียงตอเคราะหแภัยหรือปใญหาความเดือดรอนที่อาจจะเกิดมีขึ้นและกําหนดเงินทดแทนใหในอัตราที่เทากันหมด 
(flat rates) โดยมิไดคํานึงถึงความเหมาะสมในการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายเป็นรายบุคคลซ่ึงในความเป็นจริงจะเห็นไดวาความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของผูเสียหายแตละรายไมเทากันแตก็ไดรับในอัตราเดียวกัน 

การจายเงินทดแทนการขาดรายไดตามกฎหมายประกันสังคมจึงไมไดมุงที่จะทดแทนความเสียหายอยางแทจริงแตเป็นเรื่องของการเฉลี่ยความ
เสียหายตามหลักในเรื่องการประกันซ่ึงกฎหมายบังคับใหลูกจางตองจายเงินสมทบกองทุนฯทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันที่เพิ่มเติมแกลูกจ างผูประกันตน
นอกจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแเร่ืองละเมิดผูทําละเมิดจึงไมสามารถอางวาผูเสียหายไดรับชดใชคาเสียหายไปแลวเพื่อบอกปใดไม
รับผิดหรือชําระคาสินไหมทดแทนใหนอยลงได 
 
ข๎อเสนอแนะ  

การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 443 ใหมีถอยคําที่ครอบคลุมถึงการเรียกคาสินไหมทดแทนทางศีลธรรมในกรณีทําใหเขาถึงตายอยางชัด
แจงทํานองเดียวกับในมาตรา 446 ซ่ึงบัญญัติถึงความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินโดยบัญญัติเพิ่มเติมคําวา  “และผูตองเสียหายจะเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได”มาตรา 443 ในกรณีทําใหเขาถึงตายนั้นคาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอัน
จําเป็นอยางอื่นๆและผูตองเสียหายจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ไดหรือมิฉะนั้นก็ขอเสนอใหมีการแกไข
บทบัญญัติในมาตรา 446 โดยเพิ่มเติมคําวา“ชีวิต” เขาไวในมาตราดังกลาวดวย 

(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลักษณะละเมิดไดวางหลักเรื่องคาสินไหมทดแทนไวอยางกวางขวางคือใหผูเสียหายฟูองเรียกไดทั้ง
คาเสียหายทางวัตถุและคาเสียหายทางศีลธรรมคงมีปใญหาเพียงมาตราเดียวคือมาตรา  443 อันเกี่ยวกับการตีความวากรณีทําใหเขาถึงตายนั้นควรให
คาเสียหายทางศีลธรรมดวยหรือไมผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการตีความมาตรานี้อยางกวางโดยเทียบเคียงกับมาตรา  420 และมาตรา438 วรรคสองซ่ึงเปิด
โอกาสใหมีการเรียกรองคาเสียหายอันเนื่องจากละเมิดไดอยางกวางขวางอยูแลวการปฏิเสธไมใหคาเสียหายทางศีลธรรมในกรณีเชนนี้ยอมเป็นการปฏิเสธ
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ความเป็นจริงและไมใหความเป็นธรรมแกผูเสียหายทั้งยังไมตองดวยเจตนารมณแแหงบทกฎหมายลักษณะละเมิดที่มุงประสงคแใหชดใชคาสิน ไหมทดแทน
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นแทจริงทั้งหมดอีกดวยนอกจากนี้เพื่อขจัดปใญหาที่จะถกเถียงกันตอไปขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 
443 ใหมีถอยคําที่ครอบคลุมถึงการเรียกคาสินไหมทดแทนทางศีลธรรมในกรณีทําใหเขาถึงตายอยางชัดแจงทํานองเดียวกับในมาตรา  446 ซ่ึงบัญญัติถึง
ความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินโดยบัญญัติเพิ่มเติมคําวา “และผูตองเสียหายจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน
ดวยอีกก็ได”มาตรา 443 ในกรณีทําใหเขาถึงตายนั้นคาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอันจําเป็นอยางอื่นๆและผูตองเสียหายจะเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ไดหรือมิฉะนั้นก็ขอเสนอใหมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา  446 โดยเพิ่มเติมคําวา
“ชีวิต” เขาไวในมาตราดังกลาวดวย 

“มาตรา 443 ในกรณีทําใหเขาถึงตายนั้น คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอันจําเป็นอยางอื่น ๆ อีกดวย”  
“มาตรา  446 ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหม

ทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได………”   
ผูศึกษาขอเสนอแนะบัญญัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 
“มาตรา  443 ในกรณีทําใหเขาถึงตาย  คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอันจําเป็นอยางอื่น ๆ และผูตองเสียหายจะเรียกรอง

คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได”  
“มาตรา  446  ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกชีวิตแกรางกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี   ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคา

สินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได………”   
เมื่อบทบัญญัติแหงกฎหมายปรากฏชัดแจงดังนี้แลวก็จะขจัดขอสงสัยและไมอาจตีความไปอยางอื่นไปไดเนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึง

คาเสียหายทางศีลธรรมในทุกกรณีไมวาจะเป็นกรณีเสียหายตอชีวิตรางกายอนามัยเสรีภาพก็ตามสวนในกรณีเสียหายแกชื่อเสียงก็มีบัญญัติไวแลวในมาตรา 423 
(2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแของไทยยังหาไดบัญญัติคลุมถึงสิทธินอกกองทรัพยแสินอันเป็นสิทธิสวนบุคคลในทุกกรณีไมเช นสิทธิใน

รูปภาพของคนสิทธิที่จะไมถูกเปิดเผยขอมูลตอสาธารณะตลอดจนสิทธิที่จะไมถูกรบกวนทางจิตใจแมวาสิทธิตางๆเหลานี้จะไดมีการรับรอง โดยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ตามแตก็ไมอาจฟูองรองบังคับไดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเพราะไมมีกฎหมายลําดับรองบัญญัติรองรับจึ งเห็นเป็นการสมควรที่จะ
บัญญัติเป็นมาตราเอกเทศในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแในบรรพ 2 ลักษณะ 5 ละเมิดใหรวมอยูในหมวดหมูเดียวกันและตองเป็นเฉพาะกรณีเป็น
การอันมิชอบดวยกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงมาตรา 421 ซ่ึงเป็นเรื่องการใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นเป็นละเมิดทานวา
เป็นการอันมิชอบดวยกฎหมายอันถือวาเป็นละเมิดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นจึงควรมีบทบัญญัติรับรองสิทธิสวนบุคคลไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลักษณะละเมิดบัญญัติวา“บุคคลพึงไดรับความคุมครองสิทธิสวนบุคคลหากมีบุคคลอื่นกระทําการใดๆเป็นการอันมิชอบดวย
กฎหมายและถาการกระทํานั้นเป็นเหตุใหเสื่อมเสียแกบุคคลใดบุคคลนั้นก็ชอบที่จะเรียกใหระงับการกระทํานั้นรวมทั้งเรียกรองใหชดใชค าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายนั้นดวยก็ได” 
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรคติดตํอของประเทศไทย 
Legal Measures for Communicable Disease Control in Thailand 

 
ดร.ณรงค๑  ระฆังทอง1 

Dr.Narongsuk  Rakungtong 
 

บทคัดยํอ 
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาบทบัญญตัิกฎหมาย

ที่เหมาะสมในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแเชิงลึก การทบทวนเอกสาร กลุมตัวอยางประกอบดว ย 
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปูองกันควบคุมโรคติดตอ ผูแทนจากองคแกรปกครองสวนทอง ถิ่น ประชาชน อาจารยแที่มีความ
เช่ียวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักวิชาการดานการควบคุมโรคติดตอ ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
กลุมละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน เก็บรวบรวมขอมูล 6 เดือน  

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการควบคุมโรคติดตอที่ใชกันอยูในปใจจุบันเป็นแบบผสมผสาน รูปแบบโดยเนนการควบคุมโรคติดตอเป็นหลัก ไม
สนใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และรูปแบบซ่ึงเนนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สวนการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกั น
ควบคุมโรคติดตอของตางประเทศมีความคลายเชนใน ประเทศไทย สิงคโปรแและมาเลเซียใชรูปแบบการควบคุมโรคติดตอเป็นหลัก สวนประเทศที่ไมมีการ
ระบาดของโรคติดตอใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เชน ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ สวนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ควรใชรูปความสมดุลระหวาง การมุงควบคุมโรคติดตอและเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนทั้งมุงประโยชนแสาธารณะและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนดวย ดังนั้นควรส่ือสารกระตุนผูมีบทบาทในทุกระดับพัฒนาความรูและการ
บังคับใช เนนกลุมปฏิบัติจริง รวมทั้งการประชาสัมพันธแสื่อสารและสรางการรูกฎหมายใหแกประชาชนควบคูกันไป   
 
ค าส าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, การควบคุมโรคติดตอ 
 
Abstracts 
 The study of legal measures for the prevention and control of communicable diseases in Thailand is a qualitative 
research aimed to studying the appropriate legal provisions for the preventable communicable disease and control in Thailand. 
Data were collected by in-depth interviews and document review. The sample consisted of experts on the application of laws 
relating to the prevention and control of communicable diseases who are representatives from local government organizations, 
people, professors from higher education institutions, public or private sector and technicians in Communicable Disease Control 
divisions in Ministry of Public Health in the whole of 20 people and collecting data for 6 months. 
 The results show the current communicable disease control model is mixed methods and    focusing on 
communicable disease control while do not care about the human rights and freedom of population and the format which 
usually focuses on the rights and freedoms. The first form of measure usually use in south eastern region countries such as 
Thailand, Singapore and Malaysia. The second form of measure usually use in western countries such as Australia, USA, and 
England. The suitable format of communicable prevention and control laws measure for Thailand could focus in mixed and 
balance focus on communicable diseases form and respect for people's right and freedoms.   Therefore, communication disease 
prevention and control should stimulate actors at all levels to enhancing knowledge and intensive laws enforcement that 
focusing on the practical groups including public relations, and also enhancement legal literacy in Thai population. 
 
Keywords: Legal Measures, for Communicable Disease Control 
 
บทน า 

โรคติดตอในปใจจุบันมีการระบาดอยางตอเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ยกตัวอยางโรคติดตออุบัติใหมที่ระบาดอยูในขณะนี้ เช น                  
โรคซารแส หรือ SARS ยอมาจาก Severe acute respiratory distress syndrome หรือบางคนเรียกวา กลุมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  โรค
ติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ;MERS) หรือ โรคเมอรแส รวมทั้ง
โรคติดตอเดิมที่กลับมามีความรุนแรงมากขึ้น เชน วัณโรค ไขเลือดออก ไขมาลาเรียเป็นตน โดยโรคติดตอดังกลาวเป็นปใญหาสาธารณสุขที่สําคัญของ
ประเทศ ที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนในชุมชนในแงของการเจ็บปุวยจากพยาธิสภาพของโรค  และการเสียชีวิตอันรวดเร็วเนื่องมาจาก
ความรุนแรงของโรค ซ่ึงประชาชนทุกคนมีโอกาส หรือความเส่ียงที่จะเป็นโรคติดตอดวยกัน  ยิ่งในปใจจุบันภาวะโรครอน การเคลื่อนยายแตก็ยังไมสามารถ
ควบคุมโรคติดตอใหสงบลงได   

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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มาตรการกฎหมายที่ใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ ในปใจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดแนวทาง และใหอํานาจในการตรากฎหมาย
ขึ้นใชในการปูองกันควบคุมการระบาดของโรคติดตอ เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 ,พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการตรากฎหมายเพื่อปูองกันควบคุมโรคติดตอที่ผานมา เนนการใชกฎหมายในการควบคุมโรคอยางกวางๆ โดยไมมีสภาพบังคับอยางจริงจัง และมี
ความเฉพาะเจาะจง ทําใหการบังคับใชกฎหมายนั้นเป็นไปไดยาก ไมเหมาะสมกับสถานการณแของโรคและสภาพของสังคมในปใจจุบัน 

 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมา และความสําคัญของปใญหาทางกฎหมาย เพื่อใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ 
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทยและตางประเทศ 
3. เพื่อวิเคราะหแปใญหา และ อุปสรรค จากการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอในปใจจุบัน 
4. เพื่อเสนอแนะรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมของการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้  ใชรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงศึกษาขอมูลเชิงลึกที่อยูในแนวความคิดและโลกทัศนแที่
แทจริงของผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ตางๆ โดยใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) รวมกับการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นการวิจัยในเชิงการคนหา คนควา ศึกษาและวิเคราะหแขอมูลที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อใหไดแนวทางของคําตอบการวิ จัยที่ตรง
ประเด็นตามวัตถุประสงคแการวิจัยที่ตองการ ผูวิจัยจึงขอนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของข๎อมูลที่ศึกษา แบงเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึกเป็นกลุมตัวอยางเป็นหลัก เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสม แนว

ทางการนํากฎหมายไปใช รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย ที่เหมาะสมสําหรับใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย   
1.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ไดจากการวิเคราะหแเอกสารที่เกี่ยวของ (Analyze of related literature) ประกอบดวย 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของไทยและตางประเทศ หลักการปูองกันควบคุมโรค 
รูปแบบ/แนวทางในการใชมาตรการทางกฎหมายของทองถิ่น หลักกฎหมายปกครอง  โดยการศึกษาจากขอมูลดานเอกสารนี้ ผูศึกษาคนควาขอมูลทั้งหลาย
ที่เกี่ยวของจากเอกสารตาง ๆ ดังนี้ 
     1.2.1 เอกสารประเภทรายงาน ไดแก รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดตอของหนวยงาน, สรุปผลการควบคุมโรคติดตอโดย
การใชกฎหมาย รายงานตางๆ เกี่ยวกับการใชกฎหมายในการควบคุมโรคของสถาบันตางๆ และ รายงานสถานการณแโรคติดตอ รายงานการสอบสวนโรค 
   1.2.2 กฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคแการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเทศบาล ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  โรคติดตอที่ตองแจงความ กฎหมายระหวาง
ประเทศ เชน กฎอนามัยระหวางประเทศ และกฎหมายของตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายของประเทศ
สิงคโปรแ และประเทศมาเลเซีย  
   1.2.3 เอกสารสิ่งตีพิมพแ ไดแก บทความ บทวิเคราะหแเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอโดยการใชมาตรการทางกฎหมาย 
รูปแบบ/แนวทางการใชกฎหมายของทองถิ่นและ ของประเทศไทย ที่ลงพิมพแในหนังสือพิมพแและวารสารตางๆ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับวิวัฒนาการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซดแและเอกสารจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  
   1.2.4 เอกสารการวิจัย ไดแก ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธแ บทความ และงานเขียนทางวิชาการตางๆ  ที่เกี่ยวของกับรูปแบบ/แนว
ทางการใชกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอปใญหา อุปสรรคจากการบังคับใชกฎหมาย และความรูเกี่ยวกับโรคติดตอ  

2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
2.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูซ่ึงมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการปูองกันควบคุมโรคติดตอ และผูมีความรู

เกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคและกฎหมายสาธารณสุข โดยแบงเป็น 3 กลุม ประกอบดวย กลุมแรก เป็นตัวแทนจาก
องคแการปกครองสวนทองถิ่น กลุมที่สองเป็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับ การปูองกันควบคุมโรค โดยเป็นผูมีความรูความสามารถ
ทางดานโรคติดตอ และกลุมที่สามเป็นกลุม อาจารยแและนักวิชาการซ่ึงมีความเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน  

2.2 กลุํมตัวอยําง (Sample) ในการศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยการเลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูล แบงเป็น 3 
กลุม คือ 

กลุมแรกเป็นตัวแทนจากองคแการปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงสามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกกฎหมายทองถิ่น และเป็นผูมีบทบาท
และหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการออกกฎหมายหรือขอบัญญัติเพื่อใชในพื้นที่ของตนเอง โดยเลือกแบบเจาะจง เป็นนายกและปลัดองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

สวนกลุมที่สองเป็นผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชกฎหมายซ่ึงเกี่ยวของกับการปูองกันควบคุมโรค โดยเป็นผูมีความรูความสามารถทา งดาน
โรคติดตอ ประกอบดวย แพทยแผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดตอ นักวิชาการและนิติกร ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกัน
ควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข  

กลุมที่สามเป็นกลุมอาจารยแและนักวิชาการซ่ึงมีความเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายสาธารณสุข  

โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
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เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
ผูศึกษาไดทําการศึกษา โดยใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดวยการใชแบบสัมภาษณแในลักษณะคําถามแบบปลายเปิด 

เพื่อใหมีความยืดหยุน ผูสัมภาษณแมีโอกาสอธิบายขยายความหรือซักถามคําถามเพิ่มเติมติดตอกันเพื่อใหผูตอบเขาใจจุดประสงคแของผูสั มภาษณแ ทั้งยัง
สามารถเปลี่ยนสถานการณแหรือหาทางวกกลับเมื่อผูพูดตอบไมตรงคําถาม 

การวิเคราะหแขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมูของขอมูลที่ไดและสังเคราะหแเชื่อมโยงในเชิงเหตุและผล ตามแนวทาง
การวิจยัเชิงคุณภาพระหวางความหมายของขอมูลและความรูทางทฤษฎีของผูวจิัย ในการอธบิายโครงสรางรายละเอียดความสัมพันธแ   ระหวาง
องคแประกอบของเหตุการณแ โดยเนนหนกัในความเป็นไปไดของเหตุการณแและสอดคลองกับหลักการทางตรรกวิทยาเชิงอุปมาน   เพื่อหาขอสรุปนามธรรม
จากรูปธรรมที่ศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบสรุปความคิดรวบยอด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. รูปแบบ หรือแนวทางการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทยและตางประเทศ 
รูปแบบการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของไทย เกิดจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปูองกัน และการควบคุม

โรคติดตอ ที่ไดรับการยอมรับกันในปใจจุบัน 2 แนวคิด คือ  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม (Control Approach) และแนวคิดการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (Due Process of law) โดยแนวคิดทฤษฎีทั้งสอง ถูกนําเอาไปใชกําหนดนโยบายในการปฏิบัติและการดําเนินการควบคุมโรคติดตอของ
ประเทศตางๆในปใจจุบันอยางแพรหลาย  ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแและความมุงหมายในการดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอ  จะตอง
มีการจัดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงปใจจัยภายนอกและสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งนโยบายรัฐ ลักษณะขอบังคับของ
กฎหมาย บทบัญญัติกฎหมายที่ใหอํานาจ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ศีลธรรมจารีตประเพณีและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนควบคูกันไปดวย เนื่องจากสภาพความแตกตางของสังคมและวัฒนธรรม สําหรับรูปแบบและแนวทางในการบริหารงานการควบคุมโรคติดตอนั้น  

ประเทศไทยใชรูปแบบซ่ึงเนนในเรื่องการควบคุมโรคติดตอ (The Disease Control Model) เป็นหลัก โดยจากการศึกษาบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอในปใจจุบัน ไมวาจะเป็นพระราชบัญญัติโรคติดตอ หรือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีบทบัญญัติใหอํานาจ
เจาหนาที่ในการดําเนินการเพื่อการควบคุมโรคหรือใหผูอื่นดําเนินการแทน ออกคําสั่ง หรือประกาศเพื่อใหมีการดําเนินการควบคุมการระบาดของโรค เมื่อ
มีการเกิดโรคติดตอขึ้น และเมื่อมีเหตุสงสัยวาจะเกิดโรคติดตอขึ้น ซ่ึงเป็นหลักการควบคุมการระบาดของโรคติดตอ และในการควบคุมการระบาดจะตอง
อาศัยทั้งตัวเจาหนาที่เอง และเจาของบานหรือประชาชนในหมูบานจะตองใหความรวมมือดวย จึงจะทําใหการควบคุมโรคติดตอไดผล โดยจะเห็นวาการ
บริหารงานในกระบวนการตามรูปแบบนี้ ตองดําเนินงานตามมาตรการตางๆ  เพื่อใหไดมาซ่ึงการควบคุมในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับอัตราการ เกิดของ
โรคติดตอ สวนสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปรวมถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกควบคุมนั้น จะไดรับการคุมครองเพียงในขอบเขตที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหองคแกร
หรือหนวยงานตางๆ ในการควบคุมโรคสามารถบริหารงานดานการปูองกันปราบปรามและควบคุมโรคติดตอไดอยางเต็มที่ โดยกําหนดใหหนวยงานหรื อ
องคแกรตางๆ ในกระบวนการปูองกันและควบคุมโรคดําเนินงานรวมกันดวยความรวดเร็ว มีความสิ้นสุดในตัวอยางไมเป็นทางการ มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  

สวนอเมริกามีนํารูปแบบซ่ึงเนนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Due Process Model) เป็นหลัก มาใชในการปูองกันและการควบคุม
โรคติดตอ โดยนําเอาแนวความคิดตางๆ มาปรับใชดวยการที่กอนที่ฝุายรัฐจะดําเนินการใดๆ จะตองมีการกําหนดเป็นวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนคลาย
กับวิธีการพิจารณาความทางกฎหมาย  กลาวคือ เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของตองพยายามเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ  การเดินทาง
และที่พักอาศัยรวมกับผูติดเชื้อหรือโรคติดตออยางใกลชิด  โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรแทางการแพทยแเป็นตัววินิจฉัย  เมื่อมีหลักฐานเพียงพอจะตองมีการ
แจงใหผูที่จะถูกกักหรือควบคุมตัวทราบวา เขาถูกกลาวหาวาเป็นและหรือมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับการแพรระบาดของโรคติดตอ  ในข ณะเดียวกันก็
จะตองแจงใหเขาทราบสิทธิที่เขามี  และไดรับพรอมทั้งระบุใหเขาทราบถึงสิทธิในการที่จะนําพยานหลักฐานตางๆ ไมวาจะเป็นพยานเอกสา รหรือพยาน
บุคคลเขาโตแยงคัดคาน  รวมทั้งการขอใหเจาหนาที่รัฐไดบันทึกพยานโตแยงไวเป็นหลักฐาน ซ่ึงการเสนอ (Due Process Model) พยานหลักฐานนั้น
อาจจะนําเสนอ ณ เวลาใดก็ได ตามหลักนี้ ผูที่ถูกควบคุมหรือกักตัวมีสิทธิที่จะอยูในสถานที่ที่เหมาะสมตามสมควร เชน โรงพยาบาล บานพักอาศัยของเขา
เอง สถานที่ควบคุมตัวหรือสถานที่อันเหมาะสม (โดยรัฐจะตองเป็นผูดูแลและออกคาใชจายให) ในขณะเดียวกันเขาก็มีสิทธิที่จะติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ 
เทาที่ไมเป็นการกระทําอันจะสงผลตอการแพรเชื้อโรค 

มาตรการทางกฎหมายที่ใชในสิงคโปรแเนนในเรื่องการควบคุมโรคติดตอ (The Disease Control Model) เป็นหลัก โดยกฎหมายใหอํานาจแก
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเป็นการกักผูปุวย ผูตองสงสัย หรือการสั่งใหเจาของบาน ผูควบคุมอาคาร บานเรือน หรือสถานประกอบการ 
ดําเนินการแกไขปรับปรุง เพื่อไมใหเป็นแหลงเพาะพันธุแพาหะนําโรค หากผูใดฝุาฝืนยอมมีโทษทางแพงและทางอาญา โดยเจาหนาที่หรือหน วยงานที่
ดําเนินการจะตองมีการทํางานรวมกัน เพื่อแกไขปใญหาการระบาดของโรคใหเร็วที่สุด เพื่อประโยชนแของประชาชนสวนรวม 

การพิจารณารูปแบบกระบวนควบคุมโรคติดตอ (The Disease Control Model) และการคุมครองสิทธิประชาชน (Due Process Model)    
ที่ประเทศตางๆ นํามาปรับใชนั้นอาจกลาวไดวา ไมมีระบบกฎหมายของประเทศใด ที่ปฏิบัติตามแนวความคิดของรูปแบบใดๆโดยเฉพาะและรูปแบบ
ดังกลาวนี้ก็มิไดยึดถือปฏิบัติเพียงแบบเดียวตายตัวเสมอไป รูปแบบกระบวนการควบคุมโรคติดตอและโรคติดตออื่นๆ ที่ใชกันอยูในชีวิตจริงจะเป็นแบบผสม
ของรูปแบบทั้งสอง ซ่ึงอาจจะเนนไปทางรูปแบบใดแบบหนึ่งก็ได เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เนนรูปแบบไปทางดานการคุมครองสิทธิประชาชน  (Due 
Process Model) มากกวาประเทศอื่นๆ สวนในประเทศไทยและสิงคโปรแ เนนรูปแบบการคุมครองโรคติดตอ (Disease  Control  Model) เป็นตน  
 2. เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทยและตางประเทศ 

การใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของตางประเทศแตกตางกัน บางประเทศอาจจะคลายกันบาง ยกตัวอยางเชน 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ประเทศไทย ประเทศสิงคโปรแ และประเทศมาเลเซีย สวนประเทศที่ไมมีการระบาดของโรคติดตอ ก็จะมี
มาตรการทางกฎหมายในลักษณะที่มุงควบคุมการระบาดของโรคติดตอทั่วไป  เชน โรคติดตอที่เป็นสากลอยาง โรคเอดสแ ประเทศที่ใชมาตรการตางๆ เชน 
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ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ แตมาตรการทางกฎหมายของประเทศดังกลาว สามารถปรับใหสอดคลองกับสถานการณแ
การระบาดของโรคได เชน เมื่อมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ ตามกฎหมายก็ใหอํานาจในการออกคําสั่งใหโรคดังกลาว เป็น
โรคติดตอตามกฎหมายได และสามารถใชมาตรการในการปูองกันควบคุมโรคไดเชนกัน 

จุดเดนของมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศมาเลเซีย คือ การที่มาตรการทางกฎหมายมีความชัดเจนมีความ
เฉพาะเจาะจง มีหมวดหมูที่ชัดเจน และมีความละเอียด การนําไปใชทําไดงาย และการใหอํานาจเจาพนักงานตั้งแต อธิบดี เจาหนาที่สาธารณสุขและเจา
พนักงานทองถิ่น มีอํานาจในการจัดการปใญหา ยอมทําใหการดําเนินงานมีรูปแบบที่ชัดเจน ยกตัวอยางการแบงหมวดหมูของกฎหมาย ที่ชัดเจน เชน การ
หามเพาะพันธุแแมลงนําโรค การหามสรางเง่ือนไขที่จะเอื้อตอการเป็นแหลงเพาะพันธุแ การกําหนดหนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือ การให
อํานาจเจาหนาที่โดยการแบงเป็น อํานาจในการตรวจสถานที่ อํานาจในการยึดสิ่งของตองสงสัย อํานาจในการขอขอมูล รวมทั้งอํานาจในการดําเนินการ
ปูองกันควบคุมโรค จะเห็นวาประเทศมาเลเซียมีมาตรการทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงและ มีความชัดเจน ในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ 
 จุดเดนของประเทศสิงคโปรแ เกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ คือ การบูรณาการกฎหมายหลายฉบับ 
แลวนํามาใชรวมกันอยางมีความสอดคลองและมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายแตละฉบับมีจุดเดนที่แตกตางกัน เชน Infection Disease Act  (IDA) จุดเดน
ของกฎหมายฉบับนี้ คือ การสอบสวนผูปุวยที่รวดเร็ว การใหการรักษาที่รวดเร็ว เป็นการตัดวงจรการแพรกระจายเช้ือ และการรายงานโรคตอหนวยงานที่
เกี่ยวของผานทางชองทางตางๆ  มากมาย เชน โทรศัพทแ อีเมลแ และสื่ออิเล็กทรอนิกสแอื่นๆ ทําใหการรายงานมีความรวดเร็ว การควบคุมกา รระบาดจึง
รวดเร็วตามไปดวย สวน The Control of Vector and Pesticides Act (CVPA) เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการควบคุมกําจัดแมลงพาหะนําโรค
โดยเฉพาะ ทําใหการควบคุมแมลงมีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงการใช
กฎหมายดังกลาวจะทําควบคูไปกับการใช The Environment Public Health  Act (EPHA) ซ่ึงเป็นกฎหมายที่กระทรวงสิ่งแวดลอมใชในการควบคุม
สิ่งแวดลอม โดยกฎหมายทั้งสองฉบับมีการบัญญัติโทษในการกระทําผิดไวรวมกัน ไมซํ้าซอนกัน เมื่อนํากฎหมายมาใชรวมกันทั้งการควบคุมพาหะ และการ
ควบคุมสิ่งแวดลอม จึงทําใหการใชกฎหมายมีประสิทธิภาพในการปูองกันควบคุมโรคติดตอได 
 จุดเดนของประเทศอังกฤษในการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรค คือ มาตรการทางกฎหมายของอังกฤษมีสภาพบังคับที่
ชัดเจน และมีบทบัญญัติโทษผูกระทําผิดไวสูง ทําใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีการบัญญัติความผิดจากการแพรโรค เป็นความผิดทางอาญา และ
กฎหมายของประเทศอังกฤษ มีความยืดหยุน ตามสถานการณแของโรคที่เป็นปใญหา ยกตัวอยาง หากเกิดการระบาดของโรคติดตอขึ้นในประเทศอังกฤษ 
กฎหมายยังใหอํานาจในการประกาศวาโรคติดตอเป็นโรคติดตอตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุขวาดวยการควบคุมโรค  พ.ศ. 2527  (Public  
Health  (Control  of  Diseases  Act  1984) และขอบังคับเกี่ยวกับการสาธารณสุข  (วาดวยโรคติดตอ)  พ.ศ. 2531   Public  Health  (Infections 
Diseases) Regulation   ค.ศ. 1988 ซึ่งจะตองดําเนินมาตรการตางๆ เชน การรับการตรวจรักษา การสอบสวนโรค การกักกัน   ผูติดเชื้อหรือผูที่เขาขาย
สงสัยไวสังเกตอาการ ฯลฯ เพื่อใหการปูองกันควบคุมการระบาดของโรคมีประสิทธิภาพ 
 สวนจุดเดนของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา  คือ ความเขมแข็งของมลรัฐหรือทองถิ่น จะเห็นไดจาก  Vector Control Act. ของรัฐ
อิลลินอยสแ เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่มีความชัดเจน และครอบคลุม เชน การใหอํานาจเจาหนาที่
ดําเนินการควบคุมกําจัดแมลงพาหะนําโรค การออกคําสั่งใหเจาของสถานที่ดําเนินการปรับปรุงสถานที่ของตนเอง และการใหผูปุวยมารับการตรวจรักษา 
ซ่ึงเป็นกฎหมายของมลรัฐ ที่สามารถปรับใชไดเมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น กฎหมายของมลรัฐยอมเหมาะสมกับสภาพและความเป็นจริงในพื้นที่ ของ
ตน ทําใหกฎหมายมีประสิทธิภาพและใชไดจริงในพื้นที่ 
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรนําเอาขอดีหรือจุดเดนของกฎหมายแตละประเทศมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพปใญหา ความรุนแรงของโรค และ
สภาพแวดลอมของประเทศ โดยกฎหมายจะตองมีความชัดเจน ครอบคลุมและมีสภาพบังคับ เพื่อใหการปูองกันควบคุมโรคติดตอ โดยการใชมาตรการทาง
กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
 3. ปใญหาอุปสรรคจากการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของไทย ประกอบดวย 
 1. ป๓ญหาตามพระราชบัญญัติโรคติดตํอ  พ.ศ. 2523  

1.1 ปใญหาเกิดจากตัวบทกฎหมายไมชัดเจน ครอบคลุม เชน คํานิยามที่ชัดเจนของโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความ คําวา
โรคติดตอตองแจงความ ในบทบัญญัติของกฎหมาย พระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523 มาตรา 4(3) หมายความวา โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 5 ใหเป็นโรคติดตอตองแจงความและใหหมายความรวมถึง โรคติดตอตามมาตรา 5 ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือโรค
ซ่ึงรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคสองใหเป็นโรคติดตอตองแจงความดวย จะเห็นวาตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
พ.ศ. 2523  กําหนดคํานิยามของโรคติดตอตองแจงความไวคอนขางยุงยากอยางมาก และไมมีความชัดเจน ไมมีนิยามเกี่ยวกับ โรคติดตอที่ตองเฝูาระวัง ซ่ึง
การเฝูาระวัง  หมายถึง การวิเคราะหแขอมูล  การรับแจงขอมูล การสอบสวนโรค การรายงานการแพรกระจายของโรคและรายงานสรุปและขอเสนอแนะใน
การปูองกันควบคุมโรค ซ่ึงเป็นการปูองกันควบคุมโรคลวงหนา  แตในบทบัญญัติของกฎหมายไมมีการกําหนดคํานิยามไวอยางชัดเจน ตัวไมมีคํา นิยาม
เกี่ยวกับการเฝูาระวังโรค การระบาดของโรค การสอบสวนโรค ก็ไมมีบัญญัติไวในกฎหมายเมื่อเกิดโรคขึ้น จึงไมมีการกําหนดนิยามที่ชัดเจน ทําใหเกิดความ
ลังเล ลาชาในการปูองกันและควบคุมโรค เป็นตน 

1.2 ปใญหาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรู และทักษะเกี่ยวกับการใชมาตรการทางกฎหมาย  เมื่อมีโรคระบาด หรือโรคติดตออันตราย
เกิดขึ้น จึงไมสามารถที่จะใชกฎหมายได ทําใหกระบวนการนํากฎหมายไปบังคับใชไมไดผลเทาที่ควร  

1.3 ปใญหาไมมีหนวยงาน/องคแกร หรือคณะกรรมการในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชอํานาจตามกฎหมาย  ตามกฎหมายไมไดบัญญัติ
เกี่ยวกับ คณะกรรมการที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะแกผูมีอํานาจในการออกประกาศกระทรวง เชน เพื่อใหโรคหนึ่งโรคใด เป็นโรคติดตอที่อันตราย ทําให
เมื่อเกิดการระบาดของโรคขึ้นแลว การควบคุมโรคทําไดลําบาก ไมมีคณะกรรมการใหขอมูล หรือขอเสนอแนะ ในการพิจารณาเบื้องตนกอน ทําคําเสนอให
รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศ   จะเป็นการกลั่นกรอง และเป็นการใหขอมูลแกผูมีอํานาจ ซ่ึงจะทําใหการปูองกันควบคุมโรคติดตอ สามารถทํา
ไดอยางรวดเร็วและทันเวลา 
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  1.4 ปใญหาขาดการประชาสัมพันธแใหประชาชนรับรูเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับ โดยหลักการแลว การประชาสัมพันธแโดย
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็ถือวากฎหมายมีความสมบูรณแ แตในสภาพความเป็นจริง ประชาชนทั่วไปที่ไมมีสวนเกี่ยวของ ยอมไมทราบไ ดวา 
กฎหมายในปใจจุบัน โดยเฉพาะกฎหมายสาธารณสุขนั้น เกี่ยวของกับอะไร จํากัดสิทธิ เสรีภาพ ของเขาแคไหน การใชกฎหมายโดยใคร ซ่ึงความเป็นจริง
แลวประชาชนไมมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523 การที่เจาหนาที่นํากฎหมายไปบังคับใช จึงไมไดรับความรวมมือจากประชาชน 
เพราะประชาชนไมเขาใจ  ไมทราบถึงประโยชนแที่จะไดรับหากปฏิบัติตามกฎหมาย ทําใหมาตรการทางกฎหมายขาดสภาพบังคับ  
 1.5 ปใญหาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ใชกฎหมายเพื่อปูองกันควบคุมโรค ในพระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523  ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ขั้นตอน วิธีการ นํากฎหมายไปใช การเปรียบเทียบปรับ หลักเกณฑแตางๆ เกี่ยวกับวิธีการประกาศในกฎกระทรวง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ยุงยาก สงผลใหเจาหนาที่ไม
นํากฎหมายมาใชอยางจริงจัง 
 2. ป๓ญหาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 สรุปป๓ญหาการใช๎มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการปูองกันควบคุมโรคติดตํอ ประกอบด๎วย 
 2.1 บทบัญญัติของกฎหมายไมกําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบปรับ และการลงโทษไว ทําใหเจาหนาที่ไมนํากฎหมายไป
ใช วิธีการ นํากฎหมายไปใช การเปรียบเทียบปรับ หลักเกณฑแตางๆ เกี่ยวกับวิธีการ ประกาศในกฎกระทรวง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ยุงยาก สงผลใหเจ าหนาที่ไมนํา
กฎหมายมาใชอยางจริงจัง 
 2.2 เจาหนาที่ขาดความรู มีจํานวนไมเพียงพอ และขาดแรงจูงใจในการใชกฎหมาย ทําใหการใชกฎหมายทําไดยาก เนื่องจากไมมีผูรับผิดชอบ
ประจํา และการใชกฎหมายตองทําอยางตอเนื่อง การขาดเจาหนาที่จึงเป็นปใญหา และอุปสรรคที่ทําใหการใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ขาดการประชาสัมพันธแใหประชาชนรับรูเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับในสภาพความเป็นจริง ประชาชนทั่วไปที่ไมมี
สวนเกี่ยวของ ยอมไมทราบไดวา กฎหมายในปใจจุบัน โดยเฉพาะกฎหมายสาธารณสุขนั้น เกี่ยวของกับอะไร จํากัดสิทธิ เสรีภาพของเขาแคไหน การใชกฎหมาย
โดยใคร ซ่ึงความเป็นจริงแลวประชาชนไมมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 การที่เจาหนาที่นํากฎหมายไปบังคับใช จึงไมไดรับความ
รวมมือจากประชาชน เพราะประชาชนไมเขาใจ  ไมทราบถึงประโยชนแที่จะไดรับหากปฏิบัติตามกฎหมาย ทําใหมาตรการทางกฎหมายขาดสภาพบังคับ  

2.4 หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเขาใจรูปแบบหรือแนวทางการใชมาตรการทางกฎหมายในการออก
ขอบัญญัติทองถิ่น เนื่องจากพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ กําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่บริการสาธารณะในพื้นที่ของตนเอง มีการถายโอนภารกิจ
และงบประมาณ แตไมมีการโอนบุคลากร การปฏิบัติงานดานกฎหมายซ่ึงเป็นงานที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะจึงทําไดยาก  
 3. ป๓ญหากฎหมายขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น) 
 3.1 บทบัญญัติของกฎหมายไมกําหนดรูปแบบ (ฟอรแม) ของขอบัญญัติในการควบคุมแหลงเพาะพันธุแยุงลายพาหะนําโรคติดตอ ที่ชัดเจน สงผล
ใหรูปแบบของมาตรการทางกฎหมายที่ใชอยูในพื้นที่มีความแตกตางกันอยางมาก ทําใหการบังคับใชมีความแตกตางกันและไมเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแนวคิดจะออกขอบัญญัติทองถิ่น จึงเกิดความสับสน ไมรูจะเลือกรูปแบบของขอบัญญัติแบบไหนดี ทําใหเกิดปใญหาการนํา
ขอบัญญัติไปใช 
 3.2 เจาหนาที่ขาดความรู และมีจํานวนไมเพียงพอ และขาดแรงจูงใจในการใชกฎหมาย เจาหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไม
เพียงพอ โดยเฉพาะเจาหนาที่ทางกฎหมายองคแกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงอาจจะมีนิติกร ในขณะที่บางแหงไมมี การแกปใญหาของทองถิ่นเองโดยการ
นําเจาหนาที่ตําแหนงอื่นมาทํางานทดแทน ทําใหขาดความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย จึงไมอยากออกกฎหมายและนํากฎหมายมาใชอยางจริงจัง 
และ เจาหนาที่บางสวน ขาดแรงจูงใจในการใชกฎหมาย  
 3.3 ขาดการประชาสัมพันธแใหประชาชนรับรูเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับ  แคประกาศในราชกิจจานุเบกษา และติด
ประกาศไวที่ทําการองคแกรปกครองสวนทองถิ่นก็ถือวาใชไดแลว ทําใหประชาชนไมยอมรับและไมปฏิบัติตามกฎหมาย  เนื่องจากประชาชนไมทราบวามี
กฎหมายไวเพื่อเหตุใด มีผลดีผลเสียอยางไร การไมปฏิบัติตามจะเกิดผลอยางไร และการปฏิบัติตามจะไดรับประโยชนแอยางไร เมื่อประชาชนไมรับรู ก็จะ
กอใหเกิดการตอตาน ไมยอมรับกฎหมาย ทําใหมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะขอบัญญัติทองถิ่นใชไมไดผล 
 3.4 หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเขาใจรูปแบบหรือแนวทางการใชมาตรการทางกฎหมายในการออก
ขอบัญญัติทองถิ่น จากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา องคแการบริหารสวนตําบลตองการอบรมความรูในเรื่อง   บทบาทหนาที่ของเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มากที่สุด รอยละ 26.27 รองลงมา คือ แนวทางยกรางขอกําหนดทองถิ่น รอยละ 24 และสารบัญญัติ รอยละ 
23.29 ตามลําดับ จะเห็นวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการยกรางขอบัญญัติของเจาหนาที่ยังมีนอย  

  3.5 ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอขอบัญญัติทองถิ่น (กลัวผลกระทบ) การออกกฎหมายเพื่อใชบังคับในทองถิ่นนั้น ผูบริหารซ่ึงเป็นนักการเมือง
ทองถิ่นยอมจะไดรับผลกระทบจากฐานเสียงของตน เนื่องจากประชาชนไมชอบการบังคับ นักการเมืองตองแกปใญหาใหประชาชน ไมใชประชาชนตองมา
แกเอง การใชกฎหมายเป็นการบังคับ ประชาชนไมชอบ ทําใหผูบริหารทองถิ่นไมชอบออกกฎหมายใชในทองถิ่นของตนการออกกฎหมายยอมจะสงผล
กระทบตอประชาชนในทองถิ่น  
 3.6 การออกขอบัญญัติทองถิ่นขาดการมีสวนรวมจากประชาชนในทองถิ่นเอง จะเห็นวาในปใจจุบันกฎหมายที่ออกโดยองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ออกโดยความประสงคแของนายกหรือปลัด โดยผานสภาแลวนํามาบังคับใช ซ่ึงกฎหมายลักษณะนี้ไมทําใหเกิดการยอมรับโดยประชาชน ประชาชน
บางสวนไมรูเลยดวยซํ้าวามีกฎหมายในเรื่องนี้ ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวกับก ารควบคุมแหลง
เพาะพันธุแลูกน้ํายุงลายแทบไมไดนํามาใชประโยชนแเลย ทําใหประชาชนไมยอมรับและไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. รูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมของการใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย  
 รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการปูองกันควบคุมโรคติดตอประเทศไทย โดยการใชมาตรการทางกฎหมายนั้น ควรใชรูปผสมผสานกันระหวาง
รูปแบบซ่ึงเนนในเรื่องการควบคุมโรคติดตอ (The Disease Control Model)  เป็นหลัก และรูปแบบซ่ึงเนนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Due 
Process Model) เป็นหลัก โดยเนนในรูปแบบการปูองกันควบคุมโรค เพื่อประโยชนแสาธารณะ แตก็จะตองมีการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชา ชน  
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การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่ที่ออกปฏบิัติงานจะตองมีความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่ครบถวน ตามหลักการปูองกันควบคุมโรค โดยเฉพาะ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการปฏิบัติงานการใชมาตรการทางกฎหมาย
ตองเป็นการบูรณาการทั้งมาตรการทางกฎหมายจากสวนกลาง เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น (ขอบัญญัติทองถิ่น) การใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรคติดตอจะตองกระทําอยางรวดเร็วทันทีที่
เกิดการระบาดของโรคเพื่อปูองกันควบคุมโรคใหสงบโดยเร็วโดยอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุข
เจาหนาที่จากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จากกรมการปกครอง ครู และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆเพื่อรวมกันควบคุมโรคติดตอรวมกัน 

5. บทบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมในการปูองกันควบคุมโรคติดตอของประเทศไทย 
มาตรการทางกฎหมายที่จะใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอนั้น ประกอบดวยมาตรการทางกฎหมายที่ใชโดยหนวยงานสวนกลาง คือ 

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523,พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกิดขึ้นจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น คือ ขอบัญญัติ
ทองถิ่น โดยการใชกฎหมายนั้นจะตอง มีการบูรณาการ และใชรวมกัน โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายโดยมุงเนนการปูองกันควบคุมโรคติดตอเป็ นหลัก 
โดยการใชกฎหมายจะตองมีประสิทธิภาพ และคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนประการสําคัญนั้น โดย
บทบัญญัติของมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและสามารถใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอไดนั้น สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2523 
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการปูองกันและควบคุมโรคติดตออยู ในบทบัญญัติมาตรา 8 (1) (2) (4) (5) (7) (11) หรือ (12) ซ่ึงสามารถใช

กฎหมายดังกลาวได แตกฎหมายดังกลาวนั้นปใจจุบันมีปใญหา เนื่องจากการปูองกันควบคุมโรคติดตอจะใชการควบคุมหลังเกิดโรคไมได จะต องมีการเฝูา
ระวังปูองกันโรคดวย จะตองกระทําในรูปแบบคณะกรรมการ และจะตองใหอํานาจเจาหนาที่ในการสอบสวนโรคดวย ดังนั้น หากจะใชกฎหมายดังกลาวใน
การแกไขปใญหาโรคติดตอจะตองมีการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายใหทันสมัย โดยการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 
 1.1 ยกเลิกนิยามของโรคติดตอตองแจงความ เนื่องจากมีความหมายไมชัดเจน ทําใหยากแกการปฏิบัติ โดยเฉพาะการที่ผูมีอํานาจจะประกาศ 
วา โรคติดตออะไรจะเป็นโรคติดตอตองแจงความ และใชคําวา โรคติดตอที่ตองเฝูาระวัง หมายความวา โรคติดตอที่รัฐมนตรีประกาศ ให ผูเกี่ยวของตอง
ดําเนินการแจงความ รับแจงความ และดําเนินการตามระบบเฝูาระวังกําหนด 
 1.2 เพิ่มนิยามของ โรคระบาด เนื่องจากเดิมบทบัญญัติของกฎหมายไมมี ทําใหเมื่อเกิดโรค จึงไมมีนิยามที่ชัดเจนแนนอน จึงเกิดความลังเล 
ลาชาในการปูองกันควบคุมโรค โดยใหความหมายของ “โรคระบาด” หมายความวา โรคติดตอที่มีภาวการณแเกิดโรคมากผิดปกติตามที่เคยเป็นมาหรือคาด
ไว ซ่ึงอธิบดีประกาศหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศวาเป็นโรคระบาด และประกาศยกเลิก เมื่อสิ้นสุดภาวการณแเกิดโรคมากผิดปกตินั้นแลว 
 1.3 การเพิ่มเติมนิยามของ “การเฝูาระวัง” และกําหนดใหอํานาจเจาหนาที่ในการเฝูาระวังโรค โดยกฎหมายฉบับเดิมไมไดระบุไว ทําใหการเฝูา
ระวังโรคติดตอและโรคติดตออื่นๆ ไมสามารถทําได สงผลใหการปูองกันควบคุมโรคไมมีประสิทธิภาพ โดยใหความหมายของ “การเฝูาระวัง” หมายความ
วา การดําเนินการเก็บ รวบรวม และวิเคราะหแขอมูลอยางเป็นระบบ เพื่อวัตถุประสงคแดานการสาธารณสุข และเผยแพรขอมูลดานสาธารณสุขใหผูเกี่ยวของ
ทันเวลา เพื่อประเมินและดําเนินมาตรการดานสาธารณสุขตางๆ ตามความจําเป็น 
 1.4 เพิ่มนิยามของ “การสอบสวนโรค” และกําหนดอํานาจในการสอบสวนโรคแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากการสอบสวนโรคเป็น
ขบวนการหนึ่งที่สําคัญในการควบคุมโรค เพื่อใหไดความจริงวา โรคระบาดเกิดจากสาเหตุใด มีรากฐานมาจากเหตุใดอันเป็นสวนสําคัญในการปูองกัน
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดคํานิยาม “การสอบสวนโรค” หมายความวา การสอบถามขอมูลทั่วไปของผูปุวย ขอมูลการปุวย ประวัติการสัมผัส
โรค ขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การเก็บวัตถุตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ สรุปสถานะผูปุวย การวินิจฉัยเบื้องตนกรณีผูปุวยเสียชีวิต ติดตาม
ผลชันสูตรกรณีมีการชันสูตร การคนหาผูสัมผัสใกลชิดกับผูปุวย การติดตามลักษณะอาการผูปุวยหลังการสอบสวน 
 1.5 แตงต้ังคณะกรรมการและใหอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ประกอบดวย   
 “คณะกรรมการสวนกลาง” มีอํานาจหนาที่ในการใหขอเสนอแนะทางวิชาการแก รัฐมนตรีในการตัดสินใจออกกฎกระทรวง ระเบียบตางๆ   
เพื่อประโยชนแในการปูองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 
 “คณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ” เนื่องจากเดิมไมมีการระบุแนวนโยบายที่ชัดเจน แตในปใจจุบันการดําเนินงานปูองกันโรคติดตอ
หรือโรคติดตออื่นๆ มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทเกี่ยวของอยางกวางขวาง รวมทั้งนานาชาติ จึงมีความจําเป็นตองมีคณะกรรมการระดับชาติ 
คอยกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบผลการทํางานในภาพรวมของประเทศ  
 “คณะกรรมการปูองกันควบคุมโรคติดตอสวนกลาง” เป็นคณะกรรมการในระดับปฏิบัติการและวิชาการที่ทําหนาที่รับนโยบายมานําสูการ
ปฏิบัติและสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการที่สําคัญ เชน สถานการณแการระบาดของโรค เพื่อใหผูมีอํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของไดรับขอมูลขาวสารและนําไป
ปฏิบัติการปูองกันควบคุมโรคตอไป 
 “คณะกรรมการปูองกันควบคุมโรคติดตอจังหวัด”เป็นคณะกรรมการในระดับปฏิบัติการที่ทําหนาที่รับนโยบายมานําสูการปฏิบัติ และให
คณะกรรมการมีอํานาจในการออกวิธีการ ขั้นตอน การใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันควบคุมโรค  
 1.6 การอบรมใหความรูเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกระดับใหมีความรูเกี่ยวกับการใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523                   
โดยคณะกรรมการปูองกันควบคุมโรครับผิดชอบในการจัดการอบรม สัมมนา โดยเนนกลุมเปูาหมายที่เป็นผูปฏิบัติจริง เชน เจาหนาที่ทีมสอบสวนเคลื่อน 
ที่เร็ว (SRRT) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่อยูในพื้นที่  
 1.7 การสนับสนุน การประชาสัมพันธแใหความรู ความเขาใจในกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 ที่เกี่ยวของ ใหผูมีสวนไดเสีย
ทราบโดยทั่วกัน โดยการประชาสัมพันธแ เนนการเขาถึงกลุมเปูาหมายมากที่สุด เชน การประชาสัมพันธแผานทางโทรทัศนแ วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน 
อินเตอรแเน็ต หรือโปฺสเตอรแแผนพับ เป็นตน 
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 สรุปพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 เป็นกฎหมายที่สามารถใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอได  แตบทบัญญัติบางมาตรายังเป็น
อุปสรรค ในการปูองกันควบคุมโรคอยู การแกไขคํานิยาม และเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ จะทําใหการใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็น
อีกทางเลือกในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ 
 2. กฎหมายขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น) 

การใชขอบัญญัติทองถิ่นในการปูองกันควบคุมโรคติดตอสามารถทําได เนื่องจากขอบัญญัติทองถิ่นเป็นกติกาชุมชน ทองถิ่นมีอํานาจในการออก
และเป็นหนวยงานที่มีความใกลชิด  กับประชาชนมากที่สุด ขอบัญญัติทองถิ่นในการควบคุมโรค โดยเฉพาะการควบคุมยุงลายเป็นมาตรการที่เขมขนชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ทําใหเจาหนาที่ทํางานงายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยกระบวนการออกขอบัญญัติก็คลายกับการออกกฎหมายของประเทศ โดยเริ่ม
จากการรางขอบัญญัติขึ้นมากอนแลวจึงนําเสนอรางนั้นสูสภาทองถิ่น ซ่ึงในการเสนอสามารถทําไดหลายชองทาง เชน คณะกรรมการบริหารทองถิ่นโดย
นายกเทศมนตรีเป็นผูเสนอ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอรางขอบัญญัติขึ้นมาเองก็ได นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นๆ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณารางบัญญัติที่เสนอ
มาไดอีกกรณีหนึ่งดวย จากนั้นสภาทองถิ่น  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นโดยตรง จะรวมกันพิจารณาให
ความเห็นชอบรางขอกําหนดดังกลาว หากสภาไมเห็นชอบ รางขอกําหนดนั้นก็จะตกไป แตถาสภาทองถิ่นเห็นชอบในรางขอกําหนดที่เสนอ หัวหนา
ผูบริหารของทองถิ่นก็จะลงนามตราขอกําหนด และเสนอผูมีอํานาจกํากับดูแลองคแกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเป็นผูอนุมัติหรือใหความเห็นชอบอีกครั้ง 
หลังจากอนุมัติแลวตองมีการติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ในชวงเวลาไมนอยกวา 3 วัน 7 วันหรือ 15 วัน
แลวแตกรณี ขอกําหนดทองถิ่นจึงจะมีผลบังคับใชในทองถิ่นนั้นๆ  

ขอบัญญัติทองถิ่นนั้นมีชื่อแตกตางกันไปตามประเภทของราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน  ขอบัญญัติองคแการบริหารสวนตําบลใชกับองคแการ
บริหาร สวนตําบล เทศบัญญัติใชกับเทศบาล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครใชกับกรุงเทพมหานคร เป็นตน 

 
ข๎อเสนอแนะ  
 1. กอนที่จะมีการนําเอามาตรการทางกฎหมายไปใชในการปูองกันควบคุมโรคติดตอ จะตองมีการอบรมใหความรูเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกระดับ
ใหมีความรูเกี่ยวกับ การใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 และฉบับปรับปรุง, กฎหมายที่
ออกโดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ กฎ ระเบียบ หรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอน หลักเกณฑแ และวิธีการในการใช
กฎหมาย โดยเนนกลุมเปูาหมายที่เป็นผูปฏิบัติจริง เชน เจาหนาที่ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เจาหนาที่กรมอนามัยรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่อยูในพื้นที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. จะตองมีการประชาสัมพันธแใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2523 และฉบับปรับปรุง, กฎหมายที่ออกโดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ กฎ ระเบียบ หรือประกาศกระทรวงที่เกี่ ยวของ เพื่อใหผูมี
สวนไดเสีย ประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน โดยการประชาสัมพันธแ เนนการเขาถึงกลุมเปูาหมายมากที่สุด เชน การประชาสัมพันธแผานทางโทร ทัศนแ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน อินเตอรแเน็ต หรือโปฺสเตอรแแผนพับ เป็นตน 

   3. ในการจัดทําขอบัญญัติ ตองใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทํา ในลักษณะประชาชนเป็นผูเสนอ องคแกรทองถิ่นเป็นผูสนอง 
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน เพราะกฎหมายที่ดีตองตอบสนองตอความตองการของประชาชน และเมื่อประชาชนเป็นผูเสนอกฎหมายยอม
ทําให การใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ และไมกระทบตอความรูสึกของประชาชน ประชาชนจะไดมีทัศนคติที่ดีตอการใชกฎหมายของทองถิ่น 
    4. การใชมาตรการทางกฎหมายตองเป็นการบูรณาการทั้งมาตรการทางกฎหมายจากสวนกลาง เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น (ขอบัญญัติทองถิ่น) การใชมาตรการทางกฎหมายในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดตอจะตองกระทําอยางรวดเร็ว ทันทีที่เกิดการระบาดของโรคเพื่อปูองกันควบคุมโรคใหสงบโดยเร็วโดยอาศัยความรวมมือจากหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ   

   5.  ควรมีการประเมินประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายแตละฉบับเชน กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 และฉบับปรับปรุง, กฎหมายที่ออกโดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ กฎ ระเบียบ หรือประกาศกระทรวงที่
เกี่ยวของวา การใชกฎหมายตามรูปแบบใดมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับการปูองกันควบคุมโรคติดตอและโรคอื่นๆ ตอไป 

6. ในการจัดทํามาตรการทางกฎหมายเพื่อการปูองกันควบคุมโรคนั้น อาจจะมีการจัดทํากฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อควบคุมโรคที่เป็น
ปใญหา เชน อาจจะออกเป็นพระราชบัญญัติโรคติดตอ เป็นตน เพื่อใหการดําเนินงานตามกฎหมายมีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง หรืออาจจะมีการบูร
ณาการกฎหมายรวมกันเป็นกฎหมายในการปูองกันควบคุมการระบาดของโรคฉบับเดียว เชน รัฐธรรมนูญการปูองกันควบคุมการระบาดของโรคติดตอ โดย
บัญญัติทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นตน 
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การเข๎าสูํอาชีพและการปรับตัวของหญิงขายบริการทางเพศจังหวัดตาก 
Entry Into Prostitution And Self-Adaptation Of Commercial Female Sexworkers In Tak  

 
พีรพล  สิมมา1  

Peerapol  Simma 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแ  เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพ หญิงขายบริการทางเพศ ตลอดจน การปรับตัวในอาชีพของ

หญิงขายบริการทางเพศ ในจังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ศึกษาเป็นหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดตาก จํานวน 120 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ 
(%)  คาเฉลี่ย  (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. หญิงขายบริการในจังหวัดตากสวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 21 ปี  รอยละ 36.7  อายุเมื่อเขาสูอาชีพนี้ระหวาง 19 – 21 ปี รอยละ 40.8 

การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 53.3  ภูมิลําเนา/ถิ่นฐาน/บานเกิดอยูในภาคเหนือ รอยละ 38.3 คูครอง/คูสมรสสวนใหญอยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน 
รอยละ 44.2 สถานที่ทํางานเป็นสํานักคาประเวณี /ซอง รอยละ 62.5 และระยะเวลาในการทําอาชีพนี้มากที่สุดระหวาง 1 – 3  ปี รอยละ 62.5  

2. ทัศนคติตออาชีพของ หญิงขายบริการทางเพศสวนใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ โดยยอมรับวาการขายบริการทางเพศเป็น
ภาวะความจําเป็นที่กระทําชั่วคราว ไมมีใครมีความตั้งใจที่จะเขามาตั้งแตแรก เป็นอาชีพที่สามารถชวยเหลือครอบครัวไดเป็นอยางดี งา นสบาย รายไดดี  
ทั้งยังชวยใหผูชายมีทางระบายออก โดยไมตองมีพันธะใด ๆ ตอกัน ลดปใญหาครอบครัวและปใญหาสังคมไดแตมีบางรายไมเห็นดวยมองวาเป็นอาชีพที่นา
อายตองหลบซอนสังคมเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรมตองทนทุกขแทรมานไปตลอดชีวิตแตที่ตองทําเพราะไมมีความรูจะไปทําอาชีพอื่น 

3. หญิงขายบริการทางเพศมีปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพมาจากปใจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด สาเหตุ มาจากปใจจัยทางครอบครัว ไดแก ฐานะยากจน 
ตองการหาเงินมาเล้ียงตนเองและครอบครัว  ไมมีที่พึ่ง นอกจากพึ่งตนเอง และเห็นวาไดเงินงายรายไดดีเมื่อมาทําอาชีพนี้แลวอาจทําใหมีโอกาสสรางชีวิต
ใหดีขึ้นไดปใจจัยดานการศึกษา ไดแก ขาดโอกาสทางการศึกษามีปใญหาการไดรับการศึกษาต่ําเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนไมสามารถสงลูกเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับไดปใจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม คานิยม ทัศนคติ ไดแก การไดรับการถายทอดแบบอยางความสําเร็จจากเพื่อนที่ชั กชวนเขาสู
อาชีพบางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิตตองแยกทาง หยารางกับคนรัก ทําใหประชดชีวิตเขามาสูอาชีพขายบริการในที่สุด 

4. การปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศเมื่อหญิงสาวตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศแลวเพื่อใหดํารงอยูในอาชีพนี้ได พบวา 
หญิงขายบริการทางเพศมีการปรับตัวในหลายดานและที่ปฏิบัติมากเรียงตามลําดับ ไดแก ตองเชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งและกฎขอบังคับของสถาน
ประกอบการ และตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมอาชีพ พยายามทําใจใหยอมรับวาเป็นอาชีพหนึ่งในขณะเดียวกันก็ทําชีวิตใหมีความสุขสบาย โดย
ซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ทีวี  ตูเย็น โทรศัพทแมือถือ การที่หญิงขายบริการทางเพศ ยอมรับเง่ือนไขตางๆ ก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับเปูาหมายที่
ตนตั้งไว ไดแก การมีเงิน การมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ หญิงเหลานี้ จึงเลือกปรับตัวในลักษณะทําอยางไรก็ได ที่จะทําใหตนเองไปสูเปูาหมายนั้น
ได คือ มีเงินมากเพื่อซ้ือของตาง ๆ ที่คิดวาจะทําใหตนเองมีหนามีตาในสังคมได 

 
ค าส าคัญ : การเขาสูอาชีพ , การปรับตัว , หญิงขายบริการทางเพศ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study individual  factors, motivational factors entering into prostitution as well 
as self-adaptation of commercial female sex workers in Tak. 120 samples were drawn from the sex workers in Tak by stratified 
random sampling. The research instrument for data collecting was questionnaire designed by the researcher. The statistics for 
data analyzing were presented by percentage (%), mean ( xˉ), and standard deviation (S.D.). 
 The findings of research were as follows: 
 1. From the sample of commercial female sex workers in Tak, 36.7 percent were aged between 19-21 year. 40.8 
percent entered the career aged between 19-21 years old. 53.3 percent had done primary level of education. 38.3 percent had 
domiciles/ residences/ home towns in the northern region. 44.2 percent were spouses/ partners who lived together without being 
married. 62.5 percent of the workplaces were brothels. 62.5 percent had been in the work for 1-3 years. 
 2. Regarding their attitudes, the majority of female commercial sex workers admitted that the career was acceptable 
because it was from a condition of need for a temporary period. No one intended to enter into prostitution. They considered it 
could help their family finances. It was also an easy career which earned good income. They could help men for sexual release 
without any commitment. They could reduce family and social problems. But at the same time, some of the samples had an 
opposite opinion. They commented that it was a shameful, illegal, and immoral career. They had to hide from society and suffer 
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for their whole life. They had to carry on being as prostitutes because they did not have enough knowledge to do any other 
occupation. 
 3. The economic factors were the highest influence on motivation to enter into the prostitution. The cause was 
relevant to family factors such as poverty, cash requirements for themselves and their families, no supporter for their families but 
themselves, the perception that it was an easy way to earn good money, and it might be an opportunity to get a better life. 
Education factors were lack of educational opportunity, and low education level due to poor families’ inability to send their 
children to finish compulsory education. Besides, the factors of society, environment, values, and attitudes were related to the 
models of success from friends who persuaded them to enter the career. When someone did not succeed in her life, and were 
separated or divorced from spouses, the finally decided to get into prostitution. 
 4. For self – adaptation of the commercial female sex workers, after young women had decided to enter into the 
prostitution, in order to survive in this career, they had to adapt themselves in many ways, respectively: compulsion to believe 
and follow such orders and regulations of the brothels, compulsion to make a good relationship with their colleagues, and 
acceptance of the career as well as making their life happy by purchasing various amenities such as TV, refrigerator, and mobile 
phone. They accepted various conditions that they had to trade for their goal such as having money and obtaining various 
amenities. So, they chose to adapt themselves in these ways so, which they could achieve their goal that was to have a lot of 
money in order to buy various goods; by which they thought those goods would make themselves honorable in society. 
 
Keywords  :  Entry into , Adaptation , prostitution female sex workers 
 
บทน า 

มีการศึกษาพบวาประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีการคาประเวณีมากประเทศหนึ่งในโลก เป็นทั้งประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางในดาน
การคามนุษยแ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก การเป็นประเทศตนทาง คือ การที่นําผูหญิงไปขายบริการที่ตางประเทศ ประเทศทางผาน คือ ผูหญิงจ ากประเทศ
เพื่อนบาน ถูกนําเขามาในประเทศไทย และถูกนําสงตอไปประเทศอื่น ประเทศปลายทางคือ  ผูหญิงจากประเทศอื่นถูกสงเขามาขายบริการ ในประเทศไทย 
การคาประเวณีสงผลกระทบตอปใญหาเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ในทางเศรษฐกิจ การคาประเวณีทําใหรัฐตองสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลที่อยูในวัยแรงงานจํานวนไมนอยในอันที่จะเป็นพลังกอใหเกิดประโยชนแในการพัฒนาประเทศ นอกเหนือไปจากการสูญเสียรายไดดานภาษี
อากรจากสถานคาประเวณีแลว สถานคาประเวณียังเป็นแหลงแพรเชื้อเอดสแและเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธแอื่น ๆ อีกซ่ึ งจะกอใหเกิดการสูญเสีย               
ทั้งกําลังทรัพยแและกําลังคนในการบําบัดรักษา  

การคาประเวณีมีผลเช่ือมโยงตอการลักพา การลอลวง การซ้ือขายผูหญิง เพื่อมากักขัง  บังคับใหคาประเวณีจนอาจกลาวไดวาการคาประ เวณี
เป็นการทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแและยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานคาประเวณีมักเป็นแหลงมั่วสุมของนักพนัน ผูเสพยาเสพติด                    
( ทั้งนี้เพราะหญิงที่มาขายบริการมีความกดดันในลักษณะอาชีพที่ทํา จึงมีการชักชวนใหใชยาเสพติดจากกลุมเพื่อนอาชีพเดียวกัน หรือจาก ผูดูแลสถาน
บริการที่เรียกวาแมงดา และบางครั้งลูกคาก็ชักชวนใหใช ) เป็นแหลงอิทธิพลของบุคคลบางกลุม ซึ่งเป็นบอเกิดของปใญหาอาชญากรรม ซ่ึงเป็นภัยตอสวัสดิ
ภาพของสังคมสวนรวมเป็นแหลงชักจูงใหเยาวชนของชาติประพฤติผิดทางเพศกอนวัยอันควร เด็กที่มีมารดายึดอาชีพคาประเวณีจะกลายเป็นบุคคลที่เป็น
ปใญหาสังคม  เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใสจากสถาบันครอบครัวที่ดี  หญิงขายบริการทางเพศที่มีอายุมากขึ้นจะกลายเป็นคนวางงานมีสุขภาพทรุดโทรม
ติดโรคเอดสแไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดจึงตกเป็นภาระการเลี้ยงดูของรัฐตอไปจากสาเหตุที่กลาวมาไมสามารถหาแนวทางปูองกันและแกไข
ปใญหาหญิงขายบริการทางเพศใหหมดไปจากสังคม จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันแกไขซ่ึงจะชวยใหการพัฒนาประเทศกาวห นาไปได
โดยมีทรัพยากรทางปใญญาและทรัพยากรมนุษยแที่มีประสิทธิภาพ   

อาจกลาวไดวาหญิงบริการทางเพศ สวนใหญเขาสูอาชีพขายบริการ ดวยความสมัครใจและสาเหตุสําคัญที่เขาสูอาชีพ คือ ความยากจน ขาด
การศึกษาแต ทั้ง 2 ปใจจัย เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหสตรีตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศจริงเพียงใดมีขอโตแยงวามีสตรีจํานวนมากที่ประสบปใญหา
เชนเดียวกันแตก็ไมไดสนใจในอาชีพขายบริการเนื่องจากรูวาเป็นอาชีพที่สังคมไมยอมรับและตองเส่ียงตอพิษภัยของโรคเอดสแและโรคติดตอทางเพศสัมพันธแ
ตางๆ อีกมากมายหากความยากจนเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําใหสตรีจากชนบทเขาสูอาชีพขายบริการ เป็นไปไดหรือไม  ถาขจัดความยากจนลงไดการ คา
ประเวณีและปใญหาอีกมากมายที่เกี่ยวของก็จะไดรับการแกไข ใหหมดไปดวย ในคําอธิบายนี้ก็มีขอเสนอเชิงโตแยงวา คําอธิบาย เชิงเศรษฐกิจนั้น แมจะ
สําคัญแตก็ไมเพียงพอ ที่จะทําใหเขาใจและแกปใญหาการคาประเวณีในสังคมไทยได ถาความทุกขแยากเป็นปใญหาในชนบทแลว ความทุกขแยากนั้ นมาจาก
ไหน  การศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็นวาประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแ ความทุกขแยากของคนชนบทสวนใหญมิไดมาจาก นิสัยการทํางานของ
คนในชนบทแตเกิดจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่มุงเนนอุตสาหกรรมการสงออก และอุตสาหกรรมในเมืองมากเกินไป  ขณะเดียวกันก็ปลอยปละ 
ละเลย ภาคเกษตรกรรมในชนบท ขณะเดียวกันวัฒนธรรมบริโภคนิยมก็ไหลเขาสูชนบท ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชนบท มีคานิยมการ
ทํางานใหม งานใดๆ ที่ทําใหไดเงินมากและมั่งค่ังขึ้นในทางวัตถุ การงานนั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรมและยอมรับได โดยไมคํานึงถึงหลักศีลธรรม 

 การประมาณการจํานวนหญิงขายบริการทางเพศ จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทําไดยาก ที่ผานมาเพราะยังไมเคยมีการสํารวจอยางเป็นระบบขอมูล
เฉพาะที่ไดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ.2548 พบวา มีจํานวนสถานบริการ ทั้งส้ิน 13,833 แหงมีผูใหบริการทางเพศ  จํานวน 57,483 
คน โดยทํางานในคาราโอเกะ จํานวน 14,774 คน บารแเบียรแ 10,051 คน นวดแผนโบราณ 5,511 คน รานอาหาร 4,939 คน สํานักขายบริการ ทางเพศ
โดยตรง 2,678 คน และขายบริการทางเพศอยูในรูปแบบอื่นๆ 34,284 คน ปใจจัยที่สงผลตอการขยายตัวเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมบริการทางเพศที่ สําคัญ 
คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมการทองเท่ียว มุงเนนธุรกิจบันเทิงทุกรูปแบบ เป็นการดึงดูดนักทองเที่ยว จึงเกิดการแสวงหาผูหญิงเขามาทํางาน
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ในสถานบริการเหลานั้น โดยมีรูปแบบปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เชน ทําเสริมไปกับอาชีพเดิม ไดแก รานตัดผม  เสริมสวย นักเรียน นักศึกษา บริการบนรถตู 
ทางอินเตอรแเน็ต นางทางโทรศัพทแ ตามทองถนน เสาไฟฟูา แหลงบริการแอบแฝงเหลานี้กระจายอยูทั่วประเทศยากตอการควบคุม ทําใหเกิดปใญหาสั งคม  
อีกมากมาย  

กลาวเฉพาะในจังหวัดตาก มีประชากรทั้งหมด 194,995 คน เป็นเพศชาย 93,826 คน   เพศหญิง 101,169 คน จากการสํารวจขอมูลสถาน
บริการทางเพศและผูใหบริการทางเพศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯ เมื่อวันที่ 1 – 31 มกราคม 2553 พบวา มีสถานบริการทางเพศทั้งหมด จํานวน 
19 แหง เป็นสถานบริการทางเพศแอบแฝง 13 แหง มีผูใหบริการทางเพศ จํานวน  112 คน สถานบริการทางเพศโดยตรง 6 แหง มีผูใหบริการทาง เพศ
โดยตรงจํานวน 80 คน และจากรายงานสถานการณแโรคเอดสแ  ตั้งแตปี พ.ศ. 2535 ถึง มกราคม พ.ศ. 2554 พบวา มีจํานวนผูปุวยเอดสแ 1,533 ราย มีชีวิต 
979ราย เสียชีวิต 554  ราย จากขอมูลการเฝูาระวังผูติดเช้ือ HIV ของจังหวัดฯ พบวา หญิงขายบริการทางเพศโดยตรง ติดเชื้อ HIV รอยละ 14.28  มีอัตรา
การใชถุงยางอนามัยรอยละ 98 หญิงขายบริการทางเพศแอบแฝง ติดเชื้อ HIV รอยละ 1.63  มีอัตราการใชถุงยางอนามัย รอยละ 39 ปใญหาที่เกิดจาก
การคาประเวณี คือ การแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธแและโรคเอดสแ ซึ่งผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอยางมากมาย 

การศึกษาเร่ือง การเขาสูอาชีพและการปรับตัวของหญิงขายบริการทางเพศครั้งนี้  มุงศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ
ในจังหวัดตากใน 3 ประเด็น คือ ทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ, ปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ, การปรับตัวในอาชีพขายบริการทางเพศ 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการในจังหวัดตาก 
2.  เพื่อศึกษาปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการในจังหวัดตาก 
3.  เพื่อศึกษาการปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.  ความหมายของหญิงขายบริการทางเพศ 

2.  การแบงตามกลุมของหญิงขายบริการทางเพศ 
3.  รูปแบบการทํางานของหญิงขายบริการทางเพศ 
4.  ประเภทของหญิงขายบริการทางเพศ 
5.  สภาพปใญหาของหญิงขายบริการทางเพศ 
6.  ปใจจัยที่มีผลตอการเขาสูอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ 
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก หญิงขายบริการทางเพศที่ทํางานในสํานักคาประเวณี/ซอง ในสถานบริการนวดแผนโบราณ / อาบ
อบนวด  รานอาหาร/สวนอาหาร คาราโอเกะ  จากสถานบริการทั้งหมด 13 แหง  ในจังหวัดตาก จํานวน 192 คน 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก หญิงขายบริการทางเพศที่ทํางานในสํานักคาประเวณี/ซอง นวดแผนโบราณ / อาบอบนวด  

รานอาหาร/สวนอาหาร คาราโอเกะ ในจังหวัดตากโดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Ramdom Sampling)  มีขั้นตอนในการสุมดังนี้ 
ขั้นที่ 1 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสุมของเครจริซและมอรแแกน (Krejcie & Morgan อางใน 

พวงรัตนแ  ทวีรัตนแ 2543 : 303)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน 
ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ  (Stratified Ramdom Rampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามประเภทสถานบริการ และสถาน

บริการแตละแหง และสุมพนักงานดวยวิธีการจับฉลาก1.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามซ่ึงมีสวนประกอบของเนื้อหา ดังนี้ 
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปใจจัยสวนบุคคล ไดแก ชวงอายุปใจจุบัน ชวงอายุเมื่อเขาสูอาชีพนี้ การศึกษาสูงสุด ภู มิลําเนา/ถิ่นฐานบานเกิด 

คูครอง/คูสมรส ปใจจุบันทํางานในสถานที่ใด ทําอาชีพนี้มากี่ปี เป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และเติมขอความใน
ชองวาง จํานวน 7 ขอ 

สวนที่ 2  แบบสอบถามทัศนคติตออาชีพหญิงขายบริการทางเพศ เครื่องมือที่ใชวัดเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีขอคําถาม ทั้งหมดจํานวน 13 ขอ ลักษณะคําถามเป็นมาตราสวนประมาณคา     
(Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก 

 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งและหรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
 4 หมายถึง    เห็นดวย และหรือไมเห็นดวย 
         3 หมายถึง   ไมแนใจ 
 2       หมายถึง   ไมเห็นดวยหรือเห็นดวย 
          1   หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และหรือเห็นดวยอยางยิ่ง 
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เกณฑแในการประเมินจัดระดับตามแนวคิดของเบสทแ (Best 1981:173-175) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง      อยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง      อยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง      อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49    หมายถึง      อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง      อยูในระดับมากที่สุด 
สวนที่ 3  แบบสอบถามปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ เครื่องมือที่ใชวัด  เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร

ทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีขอคําถาม ทั้งหมดจํานวน 11 ขอ ลักษณะคําถามเป็นมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดและมีเกณฑแคะแนน  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3  หมายถึง  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  นอย 
  1  หมายถึง  นอยที่สุด   
สวนที่ 4  แบบสอบถามการปรับตัวในอาชีพขายบริการทางเพศเครื่องมือที่ใชวัดเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทาง

วิชาการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีขอคําถาม ทั้งหมดจํานวน 12 ขอ ลักษณะคําถามและเกณฑแคะแนน เชนเดียวกับสวนที่ 3   
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหแขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. การศึกษาลักษณะปใจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีอายุระหว าง 19 - 21 ปี รอยละ 36.7 อายุเมื่อเขาสูอาชีพนี้ อายุ

ระหวาง 19 -21 ปี รอยละ 40.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.3 ภูมิลําเนา/ถิ่นฐาน/บานเกิดอยูในภาคเหนือ รอยละ 38.3 คูครอง/ คูสมรส
สวนใหญอยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน รอยละ 44.2 สถานที่ทํางานเป็นสํานักคาประเวณี /ซอง  รอยละ 62.5 และระยะเวลาในการทําอาชีพนี้ 1 – 3 ปี  
มากที่สุด รอยละ 62.5  

2. การวิเคราะหแทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ ของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา หญิงขายบริการทางเพศสวน
ใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ โดยยอมรับวาการขายบริการทางเพศเป็นภาวะความจําเป็นที่กระทําชั่วคราว ไมมีใครมีความตั้งใจที่จ ะเขามา
ตั้งแตแรก เป็นอาชีพที่สามารถชวยเหลือครอบครัวไดเป็นอยางดี งานสบาย รายไดดี ทั้งยังชวยใหผูชายมีทางระบายออก โดยไมตองมีพันธะใด ๆ ตอกัน  
ลดปใญหาครอบครัว และปใญหาสังคมได แตในขณะเดียวกันสวนหนึ่งก็มีความคิดเห็นไปในทางตรงขามวา เป็นอาชีพที่นาอาย  ตองหลบซอนสังคม เป็น
อาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ตองทนทุกขแทรมานไปตลอดชีวิต แตที่ตองทํา เพราะไมมีความรูจะไปทําอาชีพอื่น 

3. การวิเคราะหแปใจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ ของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดตาก พบวา หญิงขายบริการทางเพศมีปใจจัยจงู
ใจใหเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศมาจากปใจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด (xˉ = 3.96)รองลงมาเป็นดานการศึกษา (xˉ = 3.23) และดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม (xˉ = 2.97) โดยที่ปใจจัยที่เป็นแรงผลักดันใหหญิงสาวเขสูอาชีพขายบริการทางเพศ มาจากปใจจัยทางครอบครัว ไดแก ฐานะยากจนตองการหา
เงินมาเล้ียงตนเองและครอบครัวไมมีที่พึ่ง  นอกจากพึ่งตนเอง และเห็นวาไดเงินงาย รายไดดี เมื่อมาทําอาชีพนี้แลว อาจทําใหมีโอกาสสรางชีวิตใหดีขึ้นได 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา (2537 : 101) ศึกษาเร่ืองหนูผิดไหมที่ขายตัว : บริบททางสังคม วัฒนธรรมของหญิงขายบริการทางเพศ ศึกษา
พบวา ปใจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ คือ ปใจจัยทางครอบครัว ไดแก ความยากจน ครอบครัวแตกแยก พอแมแยกทาง
กัน ปใจจัยดานการศึกษา ไดแก การขาดโอกาสทางการศึกษา มีปใญหาการไดรับการศึกษาต่ํา เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ไมสามารถสงลูก เรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับได จากผลการศึกษานี้พบวา หญิงขายบริการจบการศึกษาระดับประถมมากที่สุด รอยละ 53.3 และไมไดเรียนหนังสือมีมากถึงรอย
ละ 12.5 ปใจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม คานิยม ทัศนคติ ไดรับการถายทอดแบบอยาง ความสําเร็จจากเพื่อนที่ชักชวนเขาสูอาชีพ บางค นไมประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ตองแยกทาง หยารางกับคนรัก ทําใหประชดชีวิตเขามาสูอาชีพขายบริการในที่สุด 

4. การวิเคราะหแการปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ พบวา หญิงขายขายบริการทางเพศมีการปรับตัวในหลายดาน และที่ปฏิบัติ
มากเรียงตามลําดับ ไดแก ตองเชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งและกฎขอบังคับของสถานประกอบการ และตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมอาชีพ  
พยายามทําใจใหยอมรับวาเป็นอาชีพหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ทําชีวิตใหมีความสุขสบาย โดยซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ทีวี ตูเ ย็น 
โทรศัพทแมือถือ การปรับตัวลักษณะเชนนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสังคม และการปรับตัวที่อธิบายวา การอยูในสังคมหนึ่ง ๆ สังคมได
กําหนดวัตถุประสงคแหรือเปูาหมาย และกําหนดวิธีการที่จะไปสูเปูาหมายนั้น  แตทุกคนไมสามารถไปไดเทากัน  ทําใหเกิดสภาวะและวิถีทางไมสอดคลอง
กัน ทําใหมนุษยแมีการปรับตัวตาง ๆ กัน ในกรณีหญิงที่ตัดสินใจมาขายบริการทางเพศจะมีแนวคิดในการปรับตัวแบบที่เรียกวา Innovation คือ  ยอมรับ
เปูาหมายของสังคม ไดแก การมีเงิน การมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซ่ึงเนนดาน วัตถุนิยม แตดวยขอจํากัดสวนบุคคล ดวยวัยและการศึกษาที่ต่ํา 
การจะไปใหถึงเปูาหมายของสังคม ดวยวิถีทางที่สังคมกําหนดไวนั้น คงเป็นไปไดยากหรือเป็นไปไมได ในแนวความคิดของหญิงเหลานี้ จึงทําใหเลือกปรับตัว
ในลักษณะทําอยางไรก็ได ที่จะทําใหตนเองไปสูเปูาหมายนั้นได คือมีเงินมากเพื่อซ้ือของตาง ๆ ที่คิดวาจะทําใหตนเองมีหนามีตาในสังคมได   
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อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ลักษณะทั่วไปของหญิงขายบริการทางเพศ  ผลการศึกษาพบวา หญิงขายบริการทางเพศที่มีอายุระหวาง 19 -21 ปี มีจํานวนมากที่สุด  
เนื่องจากชวงวัยอายุนี้  เป็นชวงที่เขาสูวัยสาว ซ่ึงเป็นที่หมายปองของเพศตรงขาม  และเป็นวัยที่อยากรูอยากลอง  มีความตองการดานวัตถุนิยมสูง  และ
ตองรับผิดชอบครอบครัว และตองด้ินรนเพื่อการอยูรอด ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  ยศ  สันตสมบัติ (2534 : 95) ที่ศึกษาพบวา อาชีพขายบริการ
ทางเพศเป็นอาชีพที่ตองขายหนาตา ความสวยงาม ดังนั้นผูที่จะทําอาชีพนี้ไดดี ตองอยูในวัยสาวรุน เพราะระดับราคา จะลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น และความ
สวยงามที่ลดลง 
 2. ผลการวิเคราะหแอายุเพื่อเขาสูอาชีพ พบวา หญิงขายบริการทางเพศเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ อายุระหวาง 19 -21 ปี มากที่สุด  
เชนเดียวกับอายุปใจจุบัน อธิบายไดวา  เป็นวัยที่ตองทํางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  และมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ตองหาเงินใหมากที่สุด                 
เพื่อความอยูรอดในภาวะของวัตถุนิยม ถาไมมีเงินก็จะอยูในสังคมไมได ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชาย โพธิสิตา (2537 : 45) ศึกษาพบวา หญิงสาว
เริ่มเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ เมื่ออายุต่ํากวา 18 ปี (โสเภณีเด็ก)     
 3. ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเป็นรอยละ 53.2 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนตน             
รอยละ  24.2 และที่ไมไดเรียนหนังสือรอยละ 12.5 ทั้งนี้เพราะครอบครัวมีฐานะอยากจน พอแมไมเห็นความสําคัญของการศึกษา ดังนั้นเมื่อจบภาคบังคับ
แลว สวนใหญออกจากโรงเรียน  เพื่อหางานทําเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับ สมศรี  สะอาดเอี่ยม (2541 : 15) ศึกษาพบวา สตรีในชนบทสวนใหญ  
เมือ่จบการศึกษาภาคบังคับก็ไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงขึ้น และกลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในชนบท แมวาการศึกษาต่ํา พบวา มีโอกาสหา
งานทําที่มีรายไดสูง  มื่อเทียบกับคนที่มีการศึกษาต่ําที่ประกอบอาชีพอื่น 
 4. ภูมิลําเนา / ถิ่นฐานบานเกิด  พบวา  กลุมตัวอยาง  มีภูมิลําเนาทางภาคเหนือมากที่สุดรอยละ 38.3 รองลงมาเป็นภาคอีสานรอยละ  
36.7 และภาคกลางรอยละ 25 ทั้งนี้เพราะในบริบทวัฒนธรรมทองถิ่นภาคเหนือ บทบาทความเป็นผูหญิง ความเป็นลูกสาว เป็นผูมีหนาที่ดูแลพอแม              
ตองคํ้าจุนเศรษฐกิจของครอบครัว และสังคมของภาคเหนือมองหญิงขายบริการทางเพศ คือผูที่เสียสละใหครอบครัว ผูหญิงภาคเหนือมีรูปราง หนาตา  
ผิวพรรณดี พูดจาออนหวาน จึงเป็นที่ตองการของชายนักเท่ียว  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ชาย  โพธิสิตา และคณะ (2527: 11) ที่ไดศึกษาพบวาทาง
ภาคเหนือ ปใจจัยทางวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเฉพาะคานิยม และทัศนคติมีความแตกตางจากภาคอื่น ๆ ในเรื่องการเสี่ยงโชค การเลียนแบบ การรักพี่รักนอง  
ทําใหสังคมทางภาคเหนือบางทองถิ่น ยอมรับอาชีพขายบริการทางเพศ เพราะแมแตชายหนุมก็ไมรังเกียจหญิงที่มีอดีตขายบริการทางเพศ ทําใหหญิงขาย
บริการทางเพศไมรูสึกเป็นเรื่องที่นาอับอาย และไมตองปิดบังซอนเรนเรื่องการคาประเวณี เมื่อกลับไปภูมิลําเนาเดิม เพื่อนบานไมรังเกียจ และเขาใจถึง
ความจําเป็นที่ประกอบอาชีพนี้ 
 5. คูครอง / คูสมรส  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นผูผานการมีเพศสัมพันธแมากอนแลว  สถานะอยูดวยกันไมไดแตงงานมากที่สุด  รอยละ  
44.2 รองลงมาเคยแตงงานแลวรอยละ 32.2 แสดงใหเห็นวาสตรีโดยเฉพาะที่ประสบความลมเหลวในชีวิตคู ประกอบกับไมไดรับการศึกษา                 
ขาดความรูในการประกอบอาชีพ  จึงหันเหชีวิตเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ ซ่ึงเป็นงานที่ไมตองใชความรู งานเบา รายไดดี และมีเพื่อชักชวน                
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  หนึ่งฤทัย  โอภาสพสุ  (2546 : 50)  ศึกษาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของเยาวชนในจังหวัดพบวา  เยา วชนหญิง
เขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  เพราะมีการชักชวนจากเพื่อน  เห็นประสบการณแความสําเร็จของเพื่อน และเป็นเพื่อนที่เคยเท่ียวเตรดวยกันมากอน   
 6. สถานที่ทํางาน พบวา กลุมตัวอยาง ทํางานในสถานบริการที่มีลักษณะขาย บริการโดยตรง  ไดแก ซอง / สํานักคาประเวณี มากที่สุด           
รอยละ  62.5 รานคาราโอเกะนอยที่สุด อาจเป็นเพราะหญิงขายบริการเหลานี้จะอยูกันเป็นกลุม โดยเฉพาะมาจากภูมิลําเนาเดียวกัน (ภาคเหนือมากที่สุด) 
การเขามาสูอาชีพ  เป็นพฤติกรรมที่เลียนแบบ โดยมีตัวอยางคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องเงิน  จึงชักชวนการเขามาทํา สอดคลองกับงาน วิจัยของ                 
หนึ่งฤทัย โอภาสพสุ  (2546 : 70)  ศึกษาการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของวัยรุนหญิงที่ตัดสินใจมาขายบริการ  เพราะการคบหาสมาคมกับเพื่ อนที่
ทํางานอาชีพนี้  แลวเพื่อนมีรายไดมาซ้ือของ  สนองความใฝุฝในของสาวยุคบริโภคนิยมได ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ภัสสร สิมานน ทแ และคณะ 
(2536 : 43)  ที่ศึกษาพบวาการขายบริการทางเพศเป็นการผิดกฎหมาย  หญิงขายบริการโดยตรงจึงพบนอยที่สุด  ในขณะที่ขายบริการแอบแฝง  ได รับ
ผลกระทบดานกฎหมายนอยกวาหญิงขายบริการทางเพศแบบเปิดเผย 
 7. ระยะเวลาที่ทําอาชีพนี้ พบวา หญิงขายบริการทางเพศมีระยะเวลาในการขายบริการทางเพศชวง 1 -3 ปี มากที่สุดรอยละ 62.5 เนื่องจาก
อาชีพขายบริการทางเพศไมมั่นคง รายไดขึ้นอยูกับอายุและความสวยงามของรางกาย และสังคมไมยอมรับ  สวนใหญจะมาทําแคชั่วคราว เพื่อ หารายได
เล้ียงครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับ อัญชลี ติตระการ (2540 : 79) พบวา การเขาสูอาชีพเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเก็บเงินสรางบาน หรือใชหนี้ 
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การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
An Evaluation of Educational Management of Distance Learning  

Via Satellite Project of Small Schools under Lamphun Primary Education Service Area Office2 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1)ประเมินความพรอมดานปใจจัยเบื้องตน(2)ประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนินงานและ 

(3)ประเมินประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
กลุมผูใหขอมูลประกอบดวยผูที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมการจัดการศึกษา  ดังนี้ (1) ศึกษานิเทศกแจํานวน 13 คน (2) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  
34 คน (3) ครูวิชาการและครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 68 คน (4 )นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 281 คน และ (5) ผูปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จํานวน  281 คนในปีการศึกษา 2558  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม และแบบบันทึกขอมูล   
วิเคราะหแขอมูลโดยใช  ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหแเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความพรอมดานปใจจัยเบื้องตนของการจัดการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ สถานที่ และ
ระยะเวลาที่ใชในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมินปใญหาอุปสรรคที่พบ ไดแก  บุคลากรมีไมเพี ยงพอใน
การติดตั้งและซอมแซมระบบ  ขาดงบประมาณในการซอมบํารุง สัญญาณภาพขาดความคมชัด และการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณแที่ชํารุดลาชา                
(2) ความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนินงานในการจัดการศึกษาประกอบดวย  การวางแผน การจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน ปใญหาที่พบ ไดแก นักเรียนเรียนไมทันบางวิชาสอนเร็วเกินไป และนักเรียนไมสามารถซักถาม
โตตอบกับครูตนทางในขณะจัดกิจกรรมได และ (3) ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ผานเกณฑแการประเมิน ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหแ และเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับดี-ดีเยี่ยมผานเกณฑแการประเมิน สวนความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  
 

ค าส าคัญ:  การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  โรงเรียนขนาดเล็ก  ประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research are(1) to study the analytically instructional methods of basic factors. (2) to investigate 

the distance Learning  Via  Satellite  Project’s system performance and  (3) To evaluateof  Educational  Management  of  Distance 
Learning  Via  Satellite  Project  of  Small  Schools  under  Lamphun  Primary  Education  Service  Area  Office2 . The sample 
used in this study included the (1) supervisors in with the total number of 13 people. (2)The factors of administrators in with the 
total number of 34 people.(3) The teachers who teach in prathom 6 in with the total number of 68 people. (4)The  281 pupils in 
prathom 6 was enrolled at the 2016 academic year (5) the 281 parents .The tools used in this research were 5-rating-scale 
questionnaires.  The statistics used for analyzing the data comprised percentage, mean and standard deviation, correlation 
analysis and multiple regression analysis. The results showed that  

(1) the availability of the primary factors education management. It consists of personnel, materials, location and 
duration of the education management. Overall, there is a high level in the evaluation criteria. Problems found included 
insufficient personnel to install and repair the system. Lack of funding for maintenance, video signal lacks sharpness, and repairing 
the equipments delay (2) The suitability of the process of educationconsists of planning, learning management and performance 
evaluation. Overall the criteria pass the evaluations in the high level. The problems  found in this result. Are some teachers teach 
too fast. Students can’t ask questions and interact with teachers while are teaching (3) The effectiveness of the education 
management showed that the result of the  Educational Testing national grade of 6 (O-NET) of the small school that has Distance 
Learning Television system of five subjects . It is higher than the national average in all subjects. Through evaluation criteria 
Assessments of reading, writing and critical thinking and evaluation desirable characteristics of students in six years as a result of 
the survey was good - excellent. Through evaluation criteria The satisfaction of those involved with the management of distance 
education via satellite of a small school. Overall satisfaction was high. Through evaluation criteria 

 

Keywords : Educational  Management  of  Distance Learning  Via  Satellite,   Small  Schools,  Primary school 
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บทน า 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) มีวิสัยทัศนแ คือ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา

มี  3  เร่ือง  คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู  การใหโอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  จะเห็นไดวาการศึกษาไทยจะตองไดรับการปฏิรูปและพัฒนาอยางเรงดวน   โดยเฉพาะดานคุณภาพครูซ่ึงมีความสําคัญ
มากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย  ความเหลื่อมล้ําเชิงคุณภาพการศึกษาไทยยังปรากฏความแตกตางมาก
ยิ่งขึ้นขาดแคลนครู  ทรัพยากรงบประมาณ  โดยเฉพาะโรงเรียนที่หางไกลในชนบทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  เพื่อแกปใญหาในโรงเรียนขนาดเล็ก  
จํานวน 15,369  โรงเรียน และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีเปูาหมายโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 
จํานวน  15,533  โรงเรียน  เพื่อใหการดําเนินการขยายผลโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  บรรลุตามวัตถุประสงคแของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  จึงไดดําเนินการโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไก ล
ผานดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  63  โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อมุงสูการแกปใญหาครูไมครบชั้น  ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอกและทําให
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กใหไดรับโอกาสเทาเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ  ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภา พจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล ซ่ึงเป็นความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใหดียิ่งขึ้น   

โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2                 
ไดดําเนินงานมาแลวประมาณ 10 ปีดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและมีความสนใจการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็ก  โดยมุงหวังที่จะไดขอมูลสารสนเทศในดานความพรอมของปใจจัยเบื้องตน  ความเหมาะสมดานกระบวนการ และเพื่อตองการทราบวาการดํา เนินงาน
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมากนอยเพียงใด 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.เพื่อประเมินความพรอมดานปใจจัยเบื้องตนของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

2.เพื่อประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนินงานของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

3.เพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การด าเนินการจดัการศึกษาทางไกลผํานดาวเทยีม 

การดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  คูมือแนวทางการนิเทศ  กํากับ ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  (2558, น.5-12)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครู
ไมครบทุกชั้นเรียน  ครูไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  ขาดสื่อการเรียนการสอน  ซ่ึงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลรวม  ทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝุเรียนรูดวยตนเอง  มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบโดยมีครูผูสอนเป็นผูสนับสนุนการเรียนรู  ทั้งนี้หากผูมี
สวนเกี่ยวของทุกระดับมีการบริหารจัดการอยางเป็นระบบมีการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมอยางจริงจัง  และอํานวย
ความสะดวกใหการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นสวนสําคัญที่ชวยใหการจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ความส าคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
 การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีประโยชนแหลายประการดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2557, น.10) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น 
2. แกปใญหาครูไมครบชั้นและครูสอนไมตรงวิชาเอก 
3. ครูมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
4. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีแนวทางหรือทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนไดรับโอกาสและความเทาเทียมกันในการเขาถึงการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (สุภมาส  อังศุโชติ  2555: 56-57) 
ระบบการบริหารจัดการประกอบดวยกลุมองคแประกอบยอยที่ทํางานพึ่งพาซ่ึงกันและกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย  องคแประกอบหลักของระบบ  

คือ  ปใจจัยนําเขา (Inputs)กระบวนการ (Process)  และผลลัพธแ (Outputs)  ขององคแการ  องคแประกอบเหลานี้รวมตัวกันเพื่อบรรลุเปูาหมายขององคแการ   
การนํารูปแบบเชิงระบบมาประยุกตแในการประเมินนโยบาย  แผนงานและโครงการ  เพื่อการตัดสินใจจากการประเมิน  3  ประเภท  ไดแก 
 1. การประเมินปใจจัยนําเขา (Input  evaluation)  เพื่อการตัดสินใจดานการกําหนดโครงสรางหรือวางรูปแบบการดําเนินงาน (Structuring  
decisions)  โดยการใชทรัพยากรดานตางๆ  เชน  คน  สารสนเทศ  สิ่งอํานวยความสะดวก  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณแ  พัสดุ  เงิน 
 2. การประเมินกระบวนการ (Process  evaluation)  เพื่อการตัดสินใจในการนํานโยบาย  แผนงานหรือโครงการไปใชปฏิบัติจริง 
(Implementing  decisions) 

3. การประเมินผลลัพธแ (Output  evaluation)  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือคง  หรือขยาย   หรือยุบ  หรือเลิกโครงการ 
(Recycling  decisions) 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2  มีวิธีดําเนินการวิจยัโดยละเอียด ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมํตัวอยาํง 

1.1  ประชากร ที่ใชการศึกษาครั้งนี้ไดแก  ศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนนักเรียน  และผูปกครองนักเรียนที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2  ในปีการศึกษา  2558 

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชการศึกษาวจิัยครั้งนี้ แบงเป็น 5 กลุม ไดแก 
1.2.1 ศึกษานิเทศกแ  จํานวน 13  คน 
1.2.2  ผูบริหารสถานศึกษา  จาํนวน  34 คน 
1.2.3 ครูผูสอนจํานวน68 คน 
1.2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  จํานวน 281 คน 
1.2.5  ผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่  จํานวน 281 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจยั 
  การวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัไดสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรแท(Likert Scale) แบงเป็น 5 ชุด ประกอบดวยชุดที่ 1 
แบบสอบถามสําหรับศึกษานิเทศกแ ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ชุดที่ 3 แบบสอบถามสําหรับครูผูสอน ชุดที่ 4 
แบบสอบถามสําหรับนกัเรียน  และชุดที่ 5 แบบสอบถามสาํหรับผูปกครองนักเรียน 

  2.2 แบบบันทึกขอมูล ใชสําหรับเกบ็รวบรวมขอมูลคุณภาพดานวิชาการ  คือ ผลการสอบ O – NET ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหแ 
และเขียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียน 

  ในการสรางเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 2. สรางแบบสอบถามและแบบบันทึก 
 3. ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา และความตรงตามเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนโดยและไดคา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.6 – 1.00 

4. ทดลองใชเครื่องมือ และนํามาหาคาความเท่ียง (Reliability) โดยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach)  ไดผลดังนี้ ชุดที่ 1 
แบบสอบถามสําหรับศึกษานิเทศกแอยูทีร่ะดับ  .97ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาอยูที่ระดบั  .95 ชุดที่ 3 แบบสอบถามสาํหรับครูผูสอน
อยูที่ระดับ  .98 ชุดที่ 4 แบบสอบถามสาํหรับนักเรียนอยูที่ระดับ .96 และชุดที่ 5 แบบสอบถามสําหรับผูปกครองนักเรียนอยูที่ระดับ  .95 

 3. การเก็บรวมรวมข๎อมูล 
 การวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

3.1  ขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงผูอํานวยการโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหแจาก
ศึกษานิเทศกแ ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน นักเรียน  และผูปกครองนักเรียน ในการจัดเก็บขอมูล โดยจัดเก็บขอมูลดวยตนเองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 

3.2  ขอมูลจากแบบบันทึกขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจาก
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 2 เพื่อขอความ
อนุเคราะหแจัดเก็บขอมูลจากกลุมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหแโดยใช  ความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวนขอมูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะหแโดยใชการ
วิเคราะหแเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย  เร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 2 ปรากฏผลโดยสรุปดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพรอมดานปใจจัยเบื้องตนของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2)ความพรอมดานปใจจัยเบื้องตนของการจัดการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ สถานที่ 
และระยะเวลาที่ใชในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผล ดังนี้ 
                  1.1 ความพรอมของบุคลากรที่รับผิดชอบและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพบวา  ความพรอมของบุคลากรที่รับผิดชอบและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมินเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีความพรอมระดับมากอันดั บแรกคือ  ผูบริหารให
ความสําคัญและเอาใจใสดูแลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางตอเนื่อง  รองลงมาคือ  ศึกษานิเทศกแมีความรูความเขาใจในนโยบายกา รจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ผูบริหารแสดงออกถึงการตัดสินใจแกปใญหาในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 
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 1.2 ความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของ  ศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน พบวาภาพรวมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมินเมื่อพิจารณาในภาพรวมมีความเหมาะสมโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.79   ปใญหาอุปสรรค
ที่พบไดแกปใญหาการขาดงบประมาณการซอมบํารุง 
 1.3 ความพรอมของวัสดุอุปกรณแ  และสื่อเทคโนโลยีผลการประเมินตามความคิดเห็นของ  ศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
พบวาภาพรวมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมินเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีความพรอมระดับมากอันดับแรกคือ มีคูมือพระราชทานสอนทางไกล
ผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนปลายทาง  รองลงมาคือ นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศนแอยางชัดเจน  ติดตั้งโทรทัศนแใหมีความแข็งแร งและ
ปลอดภัย 

1.4 ความพรอมของสถานที่ในการจัดการศึกษาผลการประเมินตามความคิดเห็นของ  ศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา
มีความพรอมของสถานที่ในการจัดการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีความพรอมระดับมาก
อันดับแรกคือ การจัดโต฿ะเกาอี้นักเรียนเหมาะสมเป็นระเบียบ  รองลงมาคือ หองเรียนสะอาดเหมาะสมตอการเรียนรู  จัดวางสิ่งของอุปกรณแเป็นระเบียบ
เป็นสัดเป็นสวน 
     1.5 ความเหมาะสมและความพรอมของระยะเวลาในการจัดการศึกษาผลการประเมินพบวาความเหมาะสมและความพรอมของระยะเวลาใน
การจัดการศึกษา   ในภาพรวมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีความพรอมระดับมากอันดับแรกคือ สถานศึกษามี
ปฏิทินการดําเนินงานประจําปีการศึกษาอยางชัดเจน  รองลงมาคือ ศึกษานิเทศกแมีการกําหนดระยะเวลาในการนิเทศโรงเรียนอยางเป็นรูปธรรม 
 2.ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  ประกอบดวยการวางแผน  การจัดการ
เรียนรู  และการประเมินผลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมินเมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
 2.1 ความเหมาะสมในการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน พบวา ภาพรวมมีความเหมาะสมในการวางแผนอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  เมื่อพิจารณา
รายขอขอที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ  มีการวางแผนจัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  รองลงมาคือ มีการกําหนดนโยบาย
และแผนใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ  มีการวางแผนพัฒนาดานความรูของครูในการจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม 
 2.2 ความเหมาะสมในการจัดการศึกษาเรียนรู  ผลการประเมินความคิดเห็นของศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน พบวา 
ภาพรวมมีความเหมาะสมในการวางแผนอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ  มี
การเรียนการสอนหลากหลายวิธี  รองลงมาคือ ครูมีการดูแลใหนักเรียนเขาเรียนตามเวลาในการออกอากาศ  ครูมีการติดตามแนะนําเพิ่มเติมระหวางเรียน  
มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู  รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 2.3 ความเหมาะสมในการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเรียนรู ผลการประเมินความคิดเห็นของศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษา  และ
ครูผูสอน พบวา ภาพรวมมีความเหมาะสมในการวางแผนอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีความเหมาะสมระดับมาก
อันดับแรก คือ  ศึกษานิเทศกแมีการชี้แจงทําความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  รองลงมาคือ ศึกษานิเทศกแมีการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 ความเหมาะสมในการวัดและประเมินผล  ผลการประเมินความคิดเห็นของ ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน พบวา ภาพรวมมีความ
เหมาะสมในการวางแผนอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ ครูนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน  รองลงมาคือ  ครูนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน  ครูวิเคราะหแขอมูลและประเมินผลการเรียนรู  ครูเปิดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 
 ปใญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอน  สรุปปใญหาไดดังนี้คือ  ครูไมครบชั้นทําใหครูไมสามารถสอนรวมกับครูโรงเรียนตนทางไดทุก
ชั่วโมง  นักเรียนเรียนไมทันบางวิชาสอนเร็วเกินไป  และนักเรียนไมสามารถซักถามโตตอบกับครูตนทางในขณะจัดกิจกรรมได 
 3. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน           
เขต 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ผานเกณฑแการประเมิน ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหแ และเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับดี -ดีเยี่ยมผานเกณฑแการประเมิน
เมื่อพิจารณารายการในแตละดานปรากฏผลดังนี้ 
 3.1 ผลสมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  โดยคะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชาคือ  วิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยเทากับ 46.97 วิชาคณิตศาสตรแ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.08  วิชาวิทยาศาสตรแมีคาเฉลี่ยเทากับ 38.81 และวิชาสังคมศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 40.22  ซ่ึงมีระดับคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  สวนในวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.76 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยใน 4 
วิชาคือ  วิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยเทากับ 46.75  วิชาคณิตศาสตรแมีคาเฉลี่ยเทากับ 40.48  วิชาวิทยาศาสตรแมีคาเฉลี่ยเทากับ 44.56  และวิชาสังคมศึกษามี
คาเฉลี่ยเทากับ 52.10  ซ่ึงมีระดับคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สวนในวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.80ปีการศึกษา 2558  คะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชาคือ  วิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยเทากับ 54.06  วิชาคณิตศาสตรแมีคาเฉลี่ยเทากับ 49.38  
วิชาวิทยาศาสตรแมีคาเฉลี่ยเทากับ 45.94  วิชาสังคมศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 51.42  และวิชาภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยเทากับ 41.65 ซ่ึงมีระดับคะแนนสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  
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 3.2 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหแ  และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 -2558 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวาผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหแ  และเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ระดับดี – ดีเยี่ยมรอยละ 70.02 ปีการศึกษา 2557 ระดับดี – ดีเยี่ยมรอยละ 76.44 ปีการศึกษา  2558  
ระดับดี – ดีเยี่ยมรอยละ 77.73 ในภาพรวมผลการประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะหแ  และเขียนอยูในระดับดี – ดีเยี่ยมเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา  
2556  และปีการศึกษา 2557 – 2558  มีคาผลการประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะหแ  และเขียนอยูในระดับดี – ดีเยี่ยมมีการพัฒนาดีขึ้น 
 3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2556 -2558โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2556  ระดับดี – ดีเยี่ยมรอยละ 87.73  ปีการศึกษา  2557  ระดับดี – ดีเยี่ยมรอยละ  94.99  ปีการศึกษา  2558  
ระดับดี – ดีเยี่ยมรอยละ  94.53 ในภาพรวมผลการประเมินคุณลักษณะ  อันพึงประสงคแอยูในระดับดี – ดีเยี่ยมเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา  2556  และปี
การศึกษา 2557 – 2558  มีคาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแอยูในระดับดี – ดีเยี่ยมใกลเคียงกัน 
 3.4  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากผานเกณฑแ
การประเมินเมื่อพิจารณารายขอขอที่มีความพึงพอใจระดับมากอันดับแรกคือ  ผูเรียนไดเรียนรูครบตามมาตรฐานของหลักสูตร  รองลงมาคือ  ผูเรียนไ ด
เรียนรูอยางมีความสุขสนใจและกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมตางๆ ครูมีการพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางการพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนรู
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  ครูมีความกระตือรือรนในการจัดการเรียนรู  คอยกํากับดูแลใหคําแนะนําในชั้ นเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาขอมูล  เกีย่วกับการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 สามารถอภปิรายผลไดดังนี้ 
              1. การประเมินดานปใจจัยเบื้องตนของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2  พบวาตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนเกี่ยวกับความพรอมดานปใจจัย ซ่ึงประกอบดวย  
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ สถานที่ และระยะเวลาที่ใชในการจัดการศึกษา  โดยภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน ที่
เป็นเชนนี้เพราะศึกษานิเทศกแมีความรูและเขาใจในนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  และผูอํานวยการโรงเรียนให
ความสําคัญและเอาใจใสดูแลการจัดการการศึกษาทางไกลอยางตอเนื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ  ควรมีการ  สนับสนุน
งบประมาณตามความตองการจําเป็นของโรงเรียนอยางเหมาะสมในการพัฒนาการจัดการศึกษา   และมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาผูบริหาร  ครูและ
บุคลากรในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  ซ่ึงจะชวยใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความพรอมของวัสดุ
อุปกรณแ  และสื่อเทคโนโลยี ทุกโรงเรียนมีการติดตั้งโทรทัศนแใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยและมีคูมือครูพระราชทานสอนทางไกลผานดาวเทียม
สําหรับโรงเรียนปลายทางเพียงพอครบทุกชั้นเรียน  การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาไดรับโอกาสทางการศึกษา 
และสามารถชวยใหสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูในการพัฒนา สงเสริมการจัดการศึกษาไดครอบคลุมและตอเนื่อง 
 2. ความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนินงานในการจัดการศึกษาประกอบดวย การวางแผน การจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลโดย
ภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมิน  ที่เป็นเชนนี้เพราะความเหมาะสมในการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  มี
การกําหนดนโยบายและแผนกําหนดการในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหแกผูที่เกี่ยวข องไดรับทราบตลอดจนทางโรงเรียนมีนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณแอักษร  และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถวางแผนจัดครูเขาสอนให
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวางแผนในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของสํานักงานเขตพื้นที่ ผูบริหาร
สถานศึกษาตลอดจนครูผูสอนมีการวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสามารถมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมากที่สุด  
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 
 3. ปใญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศกแ ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองนักเรียนมีความเห็น
สอดคลองกันเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณแใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  และหาชางมาปรับปรุงซอมแซมสัญญาณภาพและเสียงเพื่อแกไขสัญญาณ
ภาพขาดความคมชัดที่ทําใหนักเรียนปลายทางเรียนและทํากิจกรรมไปพรอมกับโรงเรียนตนทางไมทันที่เป็นเชนนี้เพราะบางโรงเรียนอยูหางไกลจึงทําให
เวลาวัสดุอุปกรณแชํารุดตองใชระยะเวลานานในการเดินทางไปซอมแซมระบบ  และชางที่รับผิดชอบดูแลมีจํานวนไมพอในการดูแลระบบ 
  4. ดานผลสมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-NET)       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 - 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต2  พบวาคะแนนใน 5 กลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับที่ดีมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็กสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  และมีการพัฒนาทางดานผลการทดสอบ (O-NET)  อยางตอเนื่องทุกปีตั้งแตปีการศึกษา 
2556 - 2558  ถือวาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ประสบ
ผลสําเร็จในการยกระดับผลการทดสอบ (O-NET)ของโรงเรียนขนาดเล็กและผลคะแนนการทดสอบ (O-NET)  แตละโรงเรียนมีคาใกลเคียงกัน แตเมื่อ
เปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 - 2558  ตามรายวิชากลุมสาระการเรียนรูจะพบวา วิชาวิทยาศาสตรแเป็น
เพียงวิชาเดียวที่โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลแบบดาวเทียมมีคาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ (O-NET) ลดลงจากปีที่ผานมาแตก็มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนมากกวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ  อาจเนื่องมาจากวิชาวิทยาศาสตรแเป็นวิชาที่ตองมีการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง  ซ่ึงในความเป็นจริง
แลวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรียนไดเรียนรูจากครูตนทางในการทดลองวิชาวิทยาศาสตรแ โดยบางโรงเรียนนักเรียนอาจไม ไดทําการ
ทดลองลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเกิดจากปใญหาเร่ืองการขาดวัสดุอุปกรณแในการทดลองมีไมครบ  ครูผูสอนไมไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแไวกอนลวงหนาตามแผน
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คูมือการสอน จึงทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางไมเต็มตามศักยภาพของนักเรียน  ดวยสาเหตุนี้อาจเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 
2558  ในรายวิชาวิทยาศาสตรแมีคะแนนคาเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรแของแตละโรงเรียนลดลงจากปีที่ผานมา 

5. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กศึกษานิเทศกแ ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน นักเรียน
และผูปกครองนักเรียนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากผานเกณฑแการประเมินมีความเห็นสอดคลองกันโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เป็นไปตามเกณฑแที่ต้ังไว ที่เป็นเชนนี้เพราะทุกฝุายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดเห็นวาครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อ
ตอการเรียนรูและครูใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ถึง
จํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบในการสอนจะมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ตาม 
 

ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. ครูวิชาการโรงเรียนควรการจัดตารางเวลาใหครูไดเขาสอน   และในวิชาที่ไมมีครูตรงตามวิชาเอกนั้นใหสอนรวมกับครูตนทางและใชหลักการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดอบรม  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ านดาวเทียมให
ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อยางนอยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. ครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซอมเสริมทุกคร้ังในรายวิชาที่นกัเรียนเรียนไมทันโรงเรียนตนทาง อาจดูรายการยอนหลังอีกครั้ง
ตอนสอนซอมเสริมรวมกับการอธิบายของครูปลายทางที่สอนซอมเสริม 

4. ครูผูสอนควรเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณแในการทดลองวิชาวิทยาศาสตรแ  โดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงมากกวาดูการทดลองจากโรงเรียน
ตนทางแลวมาสรุปผลการทดลอง เพือ่นกัเรียนจะไดเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากกวาเพราะไดเห็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการทดลอง 

5. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
อยางตอเนื่อง 
              6. ควรสนับสนุนงบประมาณตามความตองการจาํเป็นของโรงเรียนอยางเหมาะสมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมที่เป็นกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2. ควรมีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือที่ใชในวัดความพรอมของบุคลากรในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 3. ควรนําตัวชี้วัดจากการวิจัยมาใชประเมินโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 4. ควรมีการสังเคราะหแงานวิจัยเชิงประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนา
โครงการตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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และรองศาสตราจารยแ ดร.วรรณแดี  แสงประทีปทองตลอดจนคณะอาจารยแแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทุก
ทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูในระดับบัณฑิตศึกษาผูวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการ
ตรวจสอบ  และแกไขขอบกพรองของเครื่องมือวิจัย  รวมทั้งขอขอบพระคุณศึกษานิเทศกแ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  ผูปกครองนักเรี ยนและ
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  ทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการทดลองใชเครื่องมือและตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
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 อมรินทรแพริ้นต้ิงแอนดแพับลิชชิ่ง จํากัด. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1. (2557).คูํมือรูปแบบการจัดการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนา 
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ผลการพัฒนาการอํานจับใจความโดยใช๎วิธีการสอน SQ4R และCIRC ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
Development of Reading Comprehension by Using SQ4R and CIRC for Prathomsuksa 5 students. 

 
ชนิดา  ทินา1 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนา ศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และ CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนราษฎรแ ( ตี่มิ้ง ) อําเภอแมสอด  
จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎรแวิทยา ( ตี่มิ้ง ) อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จํานวน 40 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แผนการ
จัดการเรียนรู เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และ CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบ t – test  ผลการวิจัยพบวา 

แผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และCIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีจํานวน 
11 แผน ใชเวลาเรียน 16 ชั่วโมง การจัดกิจกรรมการเรียนรูมี 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 Survey (S)  การสํารวจ ขั้นที่  2   Question (Q)  การตั้งคําถาม  
ขั้นที่  3  Read  (R)  การอานอยางรอบคอบ ขั้นที่  4  Record  (R) การจดบันทึก ขั้นที่  5  Recite  (R)  การสรุปใจความสําคัญ และขั้นที่  6 Reflect 
(R) การสะทอนคิด ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการอานจับใจความ , SQ4R , CIRC 
 
Abstract 

For the fifth grade students, Ratwittaya School (Teming), Mae Sot District, Tak Province. The research population was 
the fifth grade students, Ratwittaya School, Tambon  Mae Sot , Tak Province .The sample group of researching  is  Phathom 5/2. 
There are 40 students in Prathom 5/2  by choosing the specific type.  And  the  researching  tools  is  such as  learning  plan for  
the results of learning  by SQ4R and CIRC Teaching Methods  in Prathomsuksa  5 . I have  the test before and after  learning And 
satisfaction questionnaire . The statistics is used for  analysis data  such as average data, percentage data , standard deviation 
data , and T-test data.  Result of  the research  

The SQ4R  and  CIRC  instructional development  plan  for  the students in Prathom 5  are consisted   11 lesson plans , 
16 hours  of  learning  activities , and 6 steps  of learning  activities  with  step  by  step . ( S ) Survey  is  the first step. ( Q ) 
Question  is  the second step. ( R ) Reading is  the third step. ( R ) Record is the fourth step.  ( R ) Recite  that outlining the main 
idea and process  is the fifth step . ( R ) Reflect that  each discourage thought is  the sixth step . 

Result of  the  teaching plan , The students  are  successful  and the result of  after learning  is  higher than  the result 
of  before learning  then  the level result is 0.05  and the students  is very happy  for  students' learning . The students' 
satisfaction  effect  to   the  teaching  plan  is high level . 

 
Keywords: Development of Reading , SQ4R  , CIRC   

บทน า 
การอานเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปใญญาของคนในสังคมการอานทําใหเกิดการพัฒนาดานสติปใญญา ความรู

ความสามารถ พฤติกรรม และคานิยมตางๆรวมทั้งชวยใน การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต พัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอานจึงมีความสําคัญตอชีวิต
มนุษยแอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม          
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษากับกระบวนการอานกระบวนการเรียนรู และการอานในมาตรา 24 (3) และ (5) ในมาตรา 4กลาวไว
วา  การศึกษาหมายถึง  กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคแจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสรางองคแความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมและปใจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต
และในมาตรา 24 (3) และ (5) ไดระบุไววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรม ใหผูเรียนรักการอานและเกิด

                                                           
1  สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถแ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถแ 53000.  
E-mail Address: porza_1307@hotmail.com 061-3789433 
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การใฝุรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผู เรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู 
 การอานผูเรียนจะตองฝึกฝนตนเองเพื่อใหสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2546 : 188 )  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญไววาการอานที่ดีมีประสิทธิภาพจะตองอานแลวจับใจความได สรุปสาระสําคัญขอ งเรื่องที่อานได และได
สอดคลองกับ กอบกาญจนแ วงศแวิสิทธิ์ ( 2551 : 111-92 ) ไดกลาวถึง การอานจับใจความสําคัญของการอานไววา การอานจับใจความสําคัญเป็นทักษะ
เบื้องตนที่ผูอานจะตองฝึกฝนตนเองเพื่อใหสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได และควรทําความเขาใจกับเรื่องทั้งหมดใหชัดเจน เพื่อจะไดรูไดวา
ใจความสําคัญของเร่ืองคืออะไร 
 ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราษฎรแวิทยา (ตี่มิ้ง ) ในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากบันทึก
หลังการสอน วิจัยในชั้นเรียน และผลการประเมินผลการเรียนรูทางการเรียนรูทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบวานักเรียนสวน
ใหญไมสามารถเขียนจับใจความสําคัญได  นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ( O– NET ) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี   
พบวา  ปีการศึกษา 2557 มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 46.54 จะเห็นไดวาระดับคุณภาพของผูเรียน ต่ํากวาระดับประเทศ และมีคาเฉลี่ยนอยกวาคะแนนที่โรงเรียน
ตั้งเกณฑแไววา ทุกมาตรฐานการเรียนรู จะตองมีคะแนนเฉลี่ยมากวารอยละ 50 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาผลการเรียนรูทางการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใหมีคุณภาพสูงขึ้นและทําใหการเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิผล  

จากการวิเคราะหแถึงสภาพปใญหาการอานของนักเรียน มีวิธีการสอนและเทคนิคมากมายที่จะชวยใหการเรียนการสอน เกิดประสิทธิผล ผูวิจัยได
เลือก วิธีการสอนแบบ SQ4R และเทคนิค CIRC มาใชรวมกันในการพัฒนาการอานจับใจความ จากแนวคิดและเหตุผลขางตนผูวิจัยจงึ มีความสนใจที่จะหา
วิธีการหรือแนวทางมาพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ ในรายวิชาภาษาไทย วิธีสอนแบบ SQ4R ประกอบดวย 6 
ขั้นตอน โดยในแตขั้นตอนนั้นใหโอกาสผูเรียนไดฝึกกลวิธีตางๆ เพื่อชวยใหเขาใจในการอาน สุคนธแ สินธพานนทแ (2545:288-291) วิธีสอนแบบ SQ4R มี 6 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 Survey (S)  การสํารวจ ขั้นที่ 2  Question (Q) การตั้งคําถาม ขั้นที่ 3  Read  (R)  การอานอยางรอบคอบ ขั้นที่  4  Record  (R) 
การจดบันทึก ขั้นที่ 5 Recite (R) การสรุปใจความสําคัญ และขั้นที่ 6  Reflect (R) การสะทอนคิด  เห็นไดวา SQ4R เป็นวิธีการสอนอานจับใจความ
สําคัญ ซ่ึงมีกระบวนการที่เป็นลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนตามลําดับจากงายไปยาก จากการอานคราวๆไปสูการอานอยางละเอียด มีการต้ังคําถามเพื่อใหผูเรียน
คนหาคําตอบ มีการทบทวน เพื่อใหจําไดและผูเรียนวิเคราะหแวิจารณแบทอาน แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลอง กันหรือไม
สอดคลองกัน  สลาวิน (Slavin, 1995, p. 4) ใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือไววา การเรียนแบบรวมมือหมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมคาดเรียนการ
สอนที่ใหนักเรียนทํางานรวมกันเป็นกลุม กลุมละ 4 คน สมาชิกกลุมจะตองประกอบไปดวยนักเรียนที่มีระดับความสามารถ เพศ เชื้อชาติที่แตกตางกัน  
สมาชิกในกลุมจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอเพื่อนในการชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยการทํางานรวมกันตองมีเปูาหมายของกลุม  ในการ
เรียน แบบรวมมือ CIRC เป็นการเรียนแบบการแบงกลุมผูเรียนตามระดับความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในแตละครั้ง 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแการเรียนรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ การเรียน แบบรวมมือ CIRC มีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานการ
อานอยางยิ่ง เพราะนักเรียนมีความรวมมือกันในการทํางาน โดยใชการทํางานเป็นกลุมเป็นการสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางสมาชิก ฝึกใหนักเรียนทุกไดมี
โอกาสในการแสดงออก กลาพูด กลาคิด กลาปฏิบัติ กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ทําใหภาคภูมิใจในผลงาน สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น  
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความ
โดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนรูทางดานการเรียนวิชาภาษาไทย 
และผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย และมีความสุขในการเรียน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่5  กอนและหลังการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบ

SQ4R และเทคนิค CIRC 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการพฒันาความสามารถในการอานจับใจความโดยวธิีการสอนแบบ SQ4R และเทคนิค CIRC 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนาหลักแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และCIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
         1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สรุปไดวา กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนผูตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการของโรงเรียน และการมี
สวนรวมจากองคแประกอบหลักของ แหลงขอมูลไดแก  ผูเรียน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา โดยการดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอน 
ดังนี้  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ความตองการของโรงเรียนและผูเรียน วิเคราะหแสภาพการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทฤษฎีและ
ปรัชญาการศึกษาเพื่อนํามากําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 2)  ประเมินแผนการจัดการเรียนรูพรอมปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแ 3) 
ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูกับหอง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 พรอมปรับปรุงแกไขใหแผนการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น 4) ทดลองใชแผนการ
จัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง  5)ติดตามผลและประเมินผล พรอมปรับปรุงแกไขใหแผนการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเป็นกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความคิด  ความสามารถ
ในการแกปใญหา และพัฒนาการคิดวิเคราะหแ  วิจารณแ และสรางสรรคแใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตอหรือปร ะกอบ
อาชีพได 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 601 
 

3.  การวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึงความชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงสามารถวัดไดหลายวิธี การสัมภาษณแ การใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็น การใชแบบสํารวจความรูสึกตอแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใชทักษะกระบวนการเรียนรูดานการอาน กิจกรรมการสอน ดานสื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 
รวมถึงประโยชนแที่ไดรับ ซ่ึงจะประเมินจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนราษฎรแวิทยา ( ตี่มิ้ง ) อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน 

2. สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 ประกอบไปดวย จุดประสงคแ แผนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู และการวัดประเมินผล ใหสอดคลองกับผูเรียน มีจํานวน 3 
หนวยการเรียนรู ใชเวลา 16 ชั่วโมง โดยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน 

3. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน และสอนกับกลุมตัวอยางโดยใชแผนการสอน เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R 
และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4. หลังจากเสร็จการทดลองแลวทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและตอบแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนําขอมูลไป
วิเคราะหแ 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  จัดขึ้นภายใตกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงคแของการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  5 
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC เป็น

แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎรแวิทยา (ตี่มิ้ง)ที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง ผลการ

พัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ผูวิจัยไดกําเนินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอานจับใจความ เพื่อใหนักเรียนในกลุมตัวอยางเขาใจถึงวิธีการเรียนรู บทบาทของผูเรียน เปูาหมายของการ

เรียนและจุดประสงคแการเรียนรู 
2. ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R 

และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทําการทดสอบกอนเรียนบทเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จํานวน 40 คนที่เป็น
กลุมตัวอยาง แลวบันทึกผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค 
CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกอบดวย 3 หนวยจํานวน 11 แผน รวม
ระยะเวลา 16 ชั่วโมง  หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแลวทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแลวนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหแ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
2. แบบการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดําเนินการวิเคราะหแโดยใชการวิเคราะหแเชิงเนื้อหาสําหรับขอมูลทั่วไปของผูประเมินและใชสถิติ

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และ

เทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 วิเคราะหแดวยสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบวา จากการศึกษาขอมูลและความตองการเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู จากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ไดกําหนดการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจํานวน 3 หนวยการเรียนรู จํานวน 11 แผน จัดเวลาเรียน 16 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ เนนผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม ใหนักเรียนปฏิบัติจริง ผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ 
พบวาหลักสูตรฉบับรางมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.80-1.00 มีความสอดคลองและเหมาะสมนําไปใชได 
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2. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธกีารสอน SQ4R 
และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5แสดงผลดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ กํอนและหลังการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง ผลการ

พัฒนาการอํานจับใจความโดยใช๎วิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
N การทดสอบ  ̅ S.D คาความตาง T Sig 

 
40 

pretest 13.55 2.65011  
9.37 

 
 

13.213 

 
0.000 Post 22.92 4.62095 

 
จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยกอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กอนใช เทากับ 13.55 คะแนน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทากับ 
22.92 คะแนน เมื่อนําคาเฉลี่มาเปรียบเทียบได t  = 13.213 , Sig = 0.000  แสดงวาคาเฉลี่ยระหวางกอนและหลังการใชแผนการพัฒนาการอานจับ
ใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูมากกวากอนการจัดการเรียนที่ 9.37 คะแนน 

 
ตารางที่ 2  แสดงระดบัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียน เรื่อง ผลการพัฒนาการอํานจับใจความโดยใช๎วธิีการสอน SQ4R และเทคนิค 
CIRC ส าหรับนักเรยีนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
จากตารางที่2 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.30(S.D.= 0.66) ซ่ึงอยูในระดับมาก โดยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามไมแตกตางกัน
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา นักเรียนไดรับประโยชนแจากการเรียนเนื้อหาสาระนี้ นักเรียนชอบที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ ซ่ึงอยู

ในระดับมาก ( x = 4.42, S.D. = 0.67)รองลงมาไดแก นักเรียนชอบเรียนรูและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และ กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการ

อานของนักเรียน ( x = 4.37, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการพัฒนาแผนการจัดการรูเรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  5 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวธิีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 มีความเหมาะสมที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎรแวิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก              
มีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบวาแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ของแหลงเรียนรู แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู แลวนําความรูตาง ๆ มาออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรูอยางมี

ล าดับ รายการประเมิน  ̅ S.D ระดับผลประเมิน 

1 เนื้อหามีความเหมาะสม และนักเรียนชอบเนื้อหาสาระนี้ 4.20 0.60 มาก 

2 เนื้อหาสาระนาสนใจและเป็นประโยชนแตอนักเรียน 4.37 0.74 มาก 
3 นักเรียนชอบที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ 4.40 0.70 มาก 
4 นักเรียนชอบเรียนรูและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 4.37 0.62 มาก 
5 นักเรียนพอใจในทักษะการอานจับใจความของนักเรียน 4.07 0.65 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการอานของนักเรียน 4.37 0.66 มาก 

7 นักเรียนเขาใจเนื้อหาที่ครูสอน 4.32 0.65 มาก 
8 สื่อมีความเหมาะสมทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา 4.15 0.69 มาก 
9 นักเรียนไดรับประโยชนแจากการเรียนเนื้อหาสาระนี้ 4.42 0.67 มาก 
10 การเสนอแนะของครูทําใหนักเรียนไดพัฒนาการอานจับใจความ 4.30 0.64 มาก 

 รวม 4.30 0.66 มาก 
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ระบบและมีคุณภาพ โดยมีองคแประกอบของแผนจัดการเรียนรูที่ละเอียดครบถวน นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรูยังไดเนนผูเรียนเป็นสําคัญในการทํา
กิจกรรม โดยเปิดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ไดทํากิจกรรมกลุมและไดฝึกปฏิบัติจริง  ซ่ึงสอดคลองกับ แววมยุรา  เหมือนนิล (2541 :12)  ไดให
ความหมายของการอานจับใจความสําคัญวาการอานจับใจความสําคัญ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่อง หรือของหนังสือของแตละเลมวาคื ออะไร 
สรุปไดวา  การอานจับใจความสําคัญ คือ  กระบวนการถายทอดความหมายจากสารหรือตัวอักษรออกมาเป็นความคิด การทําความเขาใจเนื้อเรื่อ งที่อาน 
จับประเด็นสําคัญได สามารถนําประสบการณแเดิมมาใชในการทําความเขาใจและสามารถบอกจุดมุงหมายสําคัญของเรื่องนั้น ซ่ึงสอดคลองกับสุคนธแ สินธ
พานนทแ (2545:288-291) วิธีสอนแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 Survey (S)  การสํารวจ ขั้นที่  2  Question (Q) การตั้งคําถาม ขั้นที่  3  
Read  (R) การอานอยางรอบคอบ ขั้นที่  4  Record (R) การจดบันทึก ขั้นที่ 5 Recite  (R)  การสรุปใจความสําคัญ และขั้นที่ 6 Reflect (R) การสะทอน
คิด  เห็นไดวา SQ4R เป็นวิธีการสอนอานจับใจความสําคัญ ซ่ึงมีกระบวนการที่เป็นลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนตามลําดับจากงายไปยาก จากการอานคราวๆ
ไปสูการอานอยางละเอียด มีการต้ังคําถามเพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ มีการทบทวน เพื่อใหจําไดและผูเรียนวิเคราะหแวิจารณแบทอาน แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันหรือไมสอดคลองกัน 2. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน 
SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ไดผลดังนี้ 

2.1 ผลดานความรูของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค 
CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้นักเรียนไดเรียนรู
ตามลําดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายจากแผนการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนสามารถจดจําความรูไดดี และเกิดความรูความเขาใจใน
เรื่องที่เรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุดสาคร อินทรแทอง (2557: หนา 5) ไดศึกษาการพัฒนาการอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบวาหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ
นักเรียนไดรับประสบการณแตรง ไดเรียนรูจากการปฏิบัติและเกิดทักษะตางๆ มีความตั้งใจ กระตือรือรน และมีความรับผิดชอบในการทํางาน  สอดคลอง
กับระรื่น  งอยจันทรแศรี ( 2558 )ไดวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู  เรื่อง  การอานจับใจความ  โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค CIRC กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัย เพื่อพัฒนาการอานจับใจความ โดย
ใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เร่ือง การอานจับใจความ  โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน เรื่อง การอานจับ
ใจความ โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จํานวน 30 
คน  โรงเรียนบานขาพิทยาคม  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.27–0.91 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ0.95   แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีตอการอานจับใจความโดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC  เป็น
แบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ (Rating Scale)  จํานวน 20 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล  ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของการทักษะการอานจับใจความโดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 82.64/ 81.22  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ 80/80 ที่ตั้งไว 
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคาเทากับ 
0.5419  แสดงวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความกาวหนาทางการเรียน  รอยละ  54.19 
   3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง
เรียน  เร่ือง  การอานจับใจความ  โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เร่ือง  การอานจับใจความ  โดยใชแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  4.62  อยูในระดับมากที่สุดโดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง การอานจับใจความ โดยใชแบบฝึก
ทักษะประกอบ การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค  CIRC กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความและสามารถนําความรูไปใชเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะหแเรื่องราวตาง ๆ ไดเป็นอยางดี   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 อยูในระดับมาก เนื่องจากครูไดออกแบบกิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย เนนผูเรียนเป็นสําคัญในการ
เรียนรูโดยใหทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริงไดและการทํางานเป็นกลุม และฝึกการอานจับใจความตามขั้นตอนที่ครูกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึง
สอดคลอง ชุวาภรณแ   ซ่ือสัตยแ (2552, น 75 ) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอานจับใจความกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4พบวา การอานจับใจความนักเรียนการเรียนรูไดงาย  

 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข๎อเสนอแนะทั่วไป 
จากพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  5 ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะ เพื่อใหนําผลงานวิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการ
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สอน SQ4R และเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปใช ดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูในบางแผนการจัดการเรียนรู มีการสอนที่เกินเวลา ดังนั้นครูควรยืดหยุนเวลาการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสม 

1.2  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่อง ผลการพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอน SQ4R และ 
CIRC สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้นทางโรงเรียนควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

2. ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป 
จากผลการวิจัยพบวา หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูพบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในการอานจับใจความ ดังนั้นควรสงเสริมใหมีการ

วิจัยและการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานจับใจความโดยใชวิธีสอน SQ4R และ CIRC สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นอื่นๆ
เพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความใหแกนักเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ สําเร็จลุลวงสมบูรณแไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ คือ ผศ.ดร.อุดม 
คําขาด ดวยการใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆ ตลอดขั้นตอนของการวิจัยตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัย
ตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยแ และกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณเอกลักษณแ จิตตแจํานงคแ   รองผูอํานวยการ โรงเรียนอิสลาม แมสอด คุณทิพวรรณ  ลาวเมือง ศึกษานิเทศกแ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และคุณ ศศิธร พิสัยกุล ครูเอกภาษาไทย ซ่ึงเป็นผูทรงคุณวุฒิที่ใหความอนุเคราะหแตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  วิจัย
รวมถึงขอขอบพระคุณคุณมนัส ดงหวยมวง รองผูบริหารทั่วไป คุณภูริชาภัทร ภูคํามี ครูประจําวิชาภาษาตางประเทศ  และคณะครูทุกทาน โรง เรียน
ราษฎรแวิทยา (ตี่มิ้ง) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ ใหขอมูลตาง ๆ ที่เอื้อตอการทํางานวิจัย ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการใชเครื่องมือในการทําวิจัยและตอบแบบสอบถามาใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไป ดวยดี อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนแอยูไม
นอย ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณ ผูมีอุปการคุณดังกลาวไว ณ โอกาสนี้เป็นอยางยิ่ง 
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การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ๑ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส๑ประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ๑ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

The development teaching set electrical electronic equipment repair course faculty of industrial 
technology kamphaengphet rajabhat university. 
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บทคัดยํอ 
การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัยไวดังนี้ 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนงาน
ตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ซ่ึงมี
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรไดแก 1.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 2 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่เรียนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 8 คน เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิ เล็กทรอนิกสแ
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการวิจัยพบวา 

1) ผลการสรางชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ  พบวา มีคาเฉลี่ย ( X )คุณภาพเทากับ 4.72 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.35 อยูในระดับ ดีมาก 

2) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ  พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75 ซ่ึงมีคา E1 

เทากับ 75.83 และคา E2 เทากับ 78.80 
3) ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 2 กอนเรียนและหลังเรียนดวยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, ชุดการสอน, รายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
 
Abstract 

The development teaching set electrical electronic equipment repair course faculty of industrial technology 
kamphaengphet rajabhat university the objective of the research is as follows. 1) to build and find efficiency A set of teaching 
electrical equipment repair works to teach electronic repair equipment 2) compare the achievement of students in the two 
programs of electronic computer technology  faculty of industrial technology between pretest and posttest using to set electrical 
electronic equipment repair  which has a population sample. including population.  1) the population of this research is the 
application of electronics technology students. faculty of industrial technology 2) the sample of this research is the 2nd year 
undergraduate program in electronics computer technology faculty of Industrial technology Kamphaeng Phet Rajabhat University 
learning set electrical electronic equipment repair In the first semester 1/2559 of 8 people the tools used in this research include 
tutorial of test achievement. The results showed that. 

1) The results of research development teaching set electrical electronic equipment repair is shown that mean ( X )= 
4.72 and standard deviation (S.D.) = 0.35, in a very good level. 

2) The results of analyze efficiency instruction set of teaching set electrical electronic equipment repair operator and 
teaching E1 = 75.83  dna E2  =78.80.  

3) The results of comparison achievement of 2nd year students show that mean scores  = 10.26, standard deviation 
(S.D.) = 6.81 and t-test = 40.83 found that significant differences at 0.05 level. 

 
Keyword : development, teaching set, electrical electronic equipment repair course 
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บทน า 
การพัฒนาการศึกษาเป็นการเสริมสรางบุคลากรใหมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติจาก พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ได

ใหความสําคัญทางดานการศึกษามากขึ้น โดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษามุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
เปูาหมายหลักคือ พัฒนาผูเรียนใหเป็นคนโดยสมบูรณแ พรอมที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ตรงกับปรัชญาการศึกษาที่วา เก ง ดี มีสุข
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหนวยงานโดยตรงที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษา จึงไดเรงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จัดใหมีการปฏิรูปการเรียนรู (การ
พัฒนาระบบการศึกษา. ออนไลนแ. 2558) ขึ้นโดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดทําการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมด 
7 สาขาวิชามีจํานวนนักศึกษา 725 คน ซ่ึงในการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสแและคอมพิวเตอรแเป็นสาขาหนึ่งที่ไดทําการ
เรียนการสอนในคณะโดยมีวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแซ่ึงเป็นวิชาที่นักศึกษาตองเรียนตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนรูจักการสังเกต การวิเคราะหแ และทําใหผูเรียนมีเจตคติตอการเรียน สามารถนําหลักการ
เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแไปประยุกตแใชเพื่อแกปใญหาในชีวิตประจําวันและนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได 

การเรียนในรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแมีทั้งหมด 9 บทเรียนแตเนื่องจากบทเรียนที่ 3 เร่ือง งานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ ผูวิจัยไดทําการสอนรายวิชาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง พบวา ผูเรียนยังเขียนวงจรการทํางานของไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแและการตออุปกรณแการ
ตรวจซอมเพื่อใหสามารถทํางานไดที่ยังไมเป็นไปตามเกณฑแที่กําหนดทําใหผูวิจัยไดตระหนักและเห็นความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้จึง
ไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญประธานโปรแกรมวิชาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑแมาตรฐานใหสูงขึ้ นตามเกณฑแที่
กําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดการพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรนี้ขึ้นมาเพื่อแกปใญหาผลการเรียนต่ําโดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคแดังนี้ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1 เพื่อสรางชุดการสอนงานตรวจซอมอปุกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอปุกรณแไฟฟาูอิเล็กทรอนิกสแ  
2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอปุกรณแไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกสแตามเกณฑแ 75/75 
3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการ

สอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟาูอิเล็กทรอนิกสแเพื่อใชในการสอน 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
ชุดการเรียนการสอนคือ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เลือกสรรแลวอันประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหาและวัสดุอุปกรณแทั้งหลาย ตลอดถึง

กิจกรรมตางๆ ที่รวมไวเป็นระเบียบในกลองการสอน เพื่อใหผูเรียนศึกษาจากประสบการณแทั้งหมดที่ไดผลดีขึ้น (ประหยัด วาสกุล, 2554, หนา 170) 
ชุดการสอนคือ นวัตกรรมการใชสื่อการสอนแบบประสม (Multimedia) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนการสอนตามหัวขอ เนื้อหา และ

ประสบการณแของแตละหนวยมาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงนิยมจัดสื่อการสอนประสมรวมไวเป็น
กลองหรือเป็นซอง หรือเป็นกระเปาแลวแตผูจัดจะสรางขึ้น (อัญชลี แจมเจริญและสุกัญญา ธารีวรรณ, 2546,หนา 157) 

สรุปไดวา ชุดการสอนหรือชุดการเรียนการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสม (Multimedia) รวมทั้งของจริงที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรม
การสอนโดยนํามาใชประกอบการสอน เพื่อชวยใหอาจารยแดําเนินการสอนไปตามที่มุงหวัง และสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูวิจัยใชแนวคิดในการพัฒนาชุดการสอน 

ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึงความรูความสามารถของบุคคล  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  มวลประสบการณแทั้งปวงของบุคคลที่
ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ (พวงรัตนแ ประสิทธิ์, 2540, หนา 36)   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความรู  ทักษะ  หรือความสามารถที่ไดรับหลังจากการเรียนการสอน (วิภาพดา เกตุการ , 2549, หนา 19)   
 สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง นักศึกษา ที่ไดเรียนเต็มเวลาเรียนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษาหลังเรียนจบแลวจะตองมีการ
วัดผลและประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแตละคนวา ผานเกณฑแ หรือไดระดับคะแนนเทาใด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจยั 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหแขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิจัย 
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ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย  
1. ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

จํานวน 8 คน โดยใชวิธีแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. ชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ หนวยการเรียน

ที่ 3 เร่ือง การตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
2. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกหัดทายบทเรียนจํานวน 15 ขอของหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแที่ผูเรียน

เรียนจากชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15 ขอ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 1 การสรางชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.1 สํารวจเนื้อหาที่เป็นปใญหาในการเรียนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ที่เรียน
รายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

1.2 สรางชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ผูวิจัยดําเนินการเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานโดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแ  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนกิสแ 
 

1.3 แบบประเมินการสรางชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแเพื่อใชในการสอนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินผลคุณภาพโดยใชแบบมาตราสวนประเมินคาโดยกําหนดคาคะแนน
ออกมา     5 ระดับ (บุญชม ทองเลื่อน. 2543: 100-103) โดยแบงการประเมินการสรางชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแแบง
ออกเป็น 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานวัตถุประสงคแของเนื้อหา 2) ดานแผนการจัดการเรียนการสอน 3) ดานเนื้อหา 4) ดานสื่อการเรียนการสอน 5) ดาน
การวัดผลและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแดังตอไปนี้ 
2.1 ดําเนินการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการวัดผลการเรียนรูและการสรางเครื่องมือ (อุทุมพร ศรกาญ. 2545: 26-33) 
 2.1.2 ศึกษาเอกสารรายวิชาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
 2.1.3 สรางแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 20 ขอแลวนําที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจเสนอ แนะแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
 2.1.4 นําแบบทดสอบสําหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแ

ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ที่สรางขึ้นจํานวน 20 ขอ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกใหเหลือเพียงจํานวน 15 ขอโดยการ
พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 

2.1.5  นําแบบทดสอบสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแ
ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 8 คน ที่ปรับปรุงแลว จํานวน 15 ขอ  

 2.1.6  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหแความยากงาย (rifficulty) ของแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแเพื่อใชในการสอนวิชางาน
ตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ซ่ึงพบวา มีคา P= 0.85 

 2.1.7  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหแหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 30 คน โดยใชเทคนิค 50 เปอรแเซ็นตแ พบวา  มีคา r= 0.710 (กาญจนา เกียรติประวัติ. 2545: 203)  

2.1.8 คัดเลือกแบบทดสอบแบบปรนัยที่มีความยากระหวาง .20 ถึง .80 และมีอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป  
2.1.9 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวนําไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชา

งานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 8 คน แลวนําผลมาวิเคราะหแหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใชสูตร KR20 พบวามีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.707 
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2.2 การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแเพื่อใชในการสอนวิชางานตรวจซอม
อุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ ดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้ 

ครั้งที่ 1 นําชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแไปทดลองใชกับกลุมยอยแบบหนึ่งตอหนึ่ง ภาคเรียนที่  1                        
ปีการศึกษา 2558 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสแคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจํานวน 
3 คน โดยกําหนดแบบเจาะจง คือ นักเรียนเกง 1 คนปานกลาง 1 คน ออน 1 คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษา เวลาและหาขอบกพรอง เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข 

ครั้งที่ 2 นําชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแที่ปรับปรุงแลวจากการทดลองครั้งที่ 1 จํานวน 1 ชุด ไปทดลอง
ใชจริงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสแคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เป็นกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 1 หมูเรียนจํานวน 8 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ  

ขั้นตอนที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสแคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช

ชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแเพื่อใชในการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1) นําแบบทดสอบกอนเรียนใหนักศึกษาสอบจํานวน 15 ขอ 
2) เก็บผลคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน 
3) สอนตามเน้ือหาจนจบตามแผนการสอนที่กําหนดไว 
4) นําแบบทดสอบหลังเรียนใหนักศึกษาสอบจํานวน 15 ขอ 
5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน 
6) วิเคราะหแ สรุปผล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากร ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกสแ  
2) กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกสแ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 8 คน  
แบบแผนการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ one group pre-test post-test design (ชูศรี บํารุงโชติ. 2550: 62) 
 

ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัย    
กลุม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 
T1 การทดสอบกอนการทดลอง 
X การทดลองสอนโดยใชชุดการสอนการเชื่อมตอการรับสัญญาณภาคพื้นดิน 

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
T2 การทดสอบหลังการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจยั 
ดําเนินการทดลองในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเวลา 2 สัปดาหแจํานวน 8 ชั่วโมง  โดยไมรวมเวลาที่ใชในการทดสอบกอนเรียน (pre-test) และหลัง

เรียน (post-test)   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสแคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 8 คน (กลุมตัวอยาง) ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนการเตรียม 
กอนการทดลองผูวิจัยไดทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการที่ผูวิจัยจะทําการทดลองใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแ

ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการที่ผูวิจัยกําหนดไว  
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

    การเก็บรวมรวบขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทําการทดสอบกอน

เรียน (pre-test) แลวบันทึกผลไวเป็นคะแนนกอนการสอนโดยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
2) ดําเนินการทดลองสอนโดยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแที่ผานการหาประสิทธิภาพเรียบรอยแลว นําไป

ทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง เร่ิมทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใชเวลาสอนทั้งสิ้นจํานวน 2 สัปดาหแจํานวน 8 ชั่วโมง      
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3) ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา
อิเล็กทรอนิกสแคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน (pre-test) แลวบันทึกผลเป็นคะแนนหลังการไดรับการสอน
โดยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ในการเก็บรวมรวบขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
2. เปรียบเทียบความสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสแคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กอนการไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแกับหลังการไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนงานตรวจ
ซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแโดยใชสถิติ X , SD, t–test (แบบ dependent) ตามเกณฑแ 75/75 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแการสรางชุดงานตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ  
ตารางที่ 2 แสดงระดับคะแนนคุณภาพการสรางชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนกิสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแ
ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 

ลําดับ รายละเอียด X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1 ดานวัตถุประสงคแของเนื้อหา 4.61 0.41 มากที่สุด 
2 ดานแผนการจัดการเรียนการสอน 4.75 0.35 มากที่สุด 
3 ดานเนื้อหา 4.78 0.27 มากที่สุด 
4 ดานสื่อการเรียนการสอน 4.72 0.37 มากที่สุด 
5 ดานการวัดผลและวิเคราะหแผล 4.75 0.35 มากที่สุด 
 รวม 4.72 0.35  

 
จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.35 มีระดับ

คุณภาพมากที่สุด  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแการหาประสิทธิภาพการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกสแ บทเรียนที่ 3 เร่ือง การตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ 

เรื่อง 

คะแนนระหวํางเรียน คะแนนแบบทดสอบ 
หลังเรียน E1  /  E2 

เฉลี่ย ร๎อยละ  
(E1) 

เฉลี่ย ร๎อยละ  
(E2) 

หลักการวงจรการทํางาน 22.55 75.15 24.05 80.15 75.15/80.15 

การเขียนผังการการทํางานของอุปกรณแ
ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 

22.88 76.25 23.87 79.55 76.25/79.55 

การตอวงจรและตรวจอุปกรณแ 22.67 75.55 23.45 78.15 75.55/78.15 

การทดสอบการทํางาน 22.91 76.35 23.21 77.35 76.35/77.35 

รวม  120.99 303.3 94.56 315.2  

คําเฉลี่ย  30.25 75.83 23.64 78.80 75.83/78.80 

E1 = 75.83/ E2 =78.80 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาจํานวน 8 คน ที่ใชชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพมี E1

เทากับ 75.83 และคา E2 เทากับ 78.80 ตามสมมติฐานที่กําหนด 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ
ประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 

ผูวิจัยไดนําเอาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ของนักศึกษาจํานวน 8 คน มาเปรียบเทียบกันผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน  

เลขที่ 
คะแนนกอนเรียน 

(15 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

(15 คะแนน)  D  D2 

1 6 13 7 49 
2 7 12 5 25 
3 5 12 7 49 
4 6 12 6 36 
5 6 13 7 49 
6 5 11 6 36 
7 7 12 5 25 
8 6 13 7 49 

∑X  48 98 50 318 

X  6 12.25 6.25 39.75 

รอยละ 40 81.67 41.67  
S.D. 6.74 

t-test 19.943 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (df - 7)  
 

จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนดวยชุดการสอนกอนเรียนและหลังเรียนโดยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปผล 

จากผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ พบวา คุณภาพของชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแมีคาเฉลี่ย ( X )เทากับ 4.72 และคา S.D. เทากับ 0.35 
ระดับคุณภาพมากที่สุด 

จากประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ พบวา มีประสิทธิภาพซ่ึงมีคา E1เทากับ75.83 และคา E2  เทากับ 78.80 ตามเกณฑแ 

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน (post-test) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน (pre-test) โดยมีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
การอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ
ผูวิจัยไดกําหนดของการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคแไว 3 ดานดังนี้ 

1. ดานการสรางชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ 
พบวา ผลคุณภาพการสรางชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.35 คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานเน้ือหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 รองลงมาดานการวัดผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ดานวัตถุประสงคแของเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (สฤษณแ  พรมสายใจ. 2556: 56-60) วิจัยเรื่องการสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารคําสอนรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑแเซรามิกสแ 2 ผลการวิจัยพบวา เอกสารคําสอนที่ไดสรางขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดย
มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เทากับ 4.11 และผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับชุดเอกสารคําสอน ซ่ึงผู วิจัยไดรวบรวมไว
ดังนี้ 1) ดานแผนการสอน ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวา ควรเพิ่มสาระสําคัญในเนื้อหาใหครอบคลุมมากขึ้น ควรเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลางการเรี ยน 2) ดาน
แบบฝึกหัด ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวา ควรเพิ่มจํานวนแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น มีแบบฝึกหัดแบบอัตนัยเพิ่มเติม สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและแกปใญหาได 
3) ดานแบบทดสอบ ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวา ควรใหครอบคลุมทั้งทางดาน ความจํา การนําไปใชไดจริง การวิเคราะหแ และการสังเคราะหแ มีแบบ ฝึกหัด
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แบบอัตนัยเพิ่มเติม ใชแกปใญหาได 4) ดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวา ควรมีบทสรุปของเนื้อหา ภาพของวงจรควรมีขนาดของเสนน้ําหนักมากกวานี้ 
5) ดานสื่อการสอน ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวา ควรลดรายละเอียดของเนื้อหาโดยการสรุปควรทําใหมีจุดสนใจมากกวาเดิม 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ พบวา ชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ จํานวน  4 เรื่องมีประสิทธิภาพโดยมีคา E1 เทากับ75.83 และคา E2  

เทากับ 78.80 เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอนและดําเนินการสรางตามหลักวิชาทั้งการเลือกและการจัดสื่อ โดยกิจกรรมในแผนกา รเรียน
เนนกิจกรรมที่นักศึกษาไดปฏิบัติจากสื่อวัสดุ อุปกรณแที่เหมาะสม 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังจากการเรียนดวยชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแ พบวา ชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีสื่อวัสดุอุปกรณแและเอกสารคําสั่ง 
ที่ชัดเจน นักศึกษาสามารถใชเรียนรูไดอยางถูกตองเป็นลําดับ จึงทําใหเกิดความรู ความเขาใจเนื้อหาอยางดี มีประสบการณแจากการปฏิบัติจนเกิดทักษะซ่ึง
มีความสอดคลองกับ (วีระพล พลีสัตยแ. 2551: บทคัดยอ) การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูาเร่ือง พอลิเมอรแ เซรามิกสแและ
แกว แมเหล็กและการนําไฟฟูายิ่งยวด ของวัสดุเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูาเร่ือง พอลิเมอรแ   เซรามิกสแและแกว แมเหล็กและ
การนําไฟฟูายิ่งยวดของวัสดุจํานวน 18 คน ซ่ึงผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95  
 
ข๎อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแประกอบการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหการใชชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแอิเล็กทรอนิกสแ ที่สรางขึ้ นใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

ในการวิจัยเพื่อใหมั่นใจวา ผลจากการวิจัยในการใชเครื่องมือนั้นๆ มีผลตอกลุมตัวอยางจริงหรือไมหรือสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในดานตาง ๆ กับ
กลุมตัวอยาง อยางไร ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ  
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยเชิงทดลองแบบ (randomized control-group pretest-posttest design) โดยแบงกลุม
ตัวอยางเป็น 2 กลุม กลุมหนึ่งทดลองใชเครื่องมือในการทดสอบและอีกกลุมหนึ่งไมไดใชเครื่องมือในการทดสอบ แลวนําผลทั้ง 2 กลุม มาเปรียบเทียบกัน
จะทําใหทราบและมั่นใจไดวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนั้นกอใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตอกลุมตัวอยางจริงหรือไมอยางไร 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อดูการพัฒนาการเรียนรูหลังจากที่เรียนดวยชุดการสอนวิชาการตรวจซอมอุปกรณแไฟฟูาอิเล็กทรอนิกสแระหวางกลุม
เกงกับกลุมออนวากลุมใดมีการพัฒนาการเรียนมากกวากัน 
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แนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในอ าเภอวังเจ๎า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 
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WONGCHAO DISTRICT PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1, TAK AREA 

 
สุภาภรณ๑  บัวจันทร๑1 

Supaporn  Buachan 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอ
วังเจา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริหารจํานวน 4  คน และครูผูสอน 34 คน และผูเชี่ยวชาญ
ที่มีความรูและประสบการณแเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 17 คน  
 1.  สภาพและปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 พบวามีสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในระดับมาก โดยดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการประเมินผล  และ 
ดานการทํางาน ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการตรวจสอบ 
 2. แนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในอําเภอวังเจา  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1)  ดานการวางแผน สถานศึกษาควรมีการดําเนินการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาใหเป็นไปตามนโยบายที่
กําหนดไวเพื่อเป็นการวางแผนการใชทรัพยากรในสถานศึกษา และควรมีการสํารวจความตองการทรัพยากรในการบริหารจัดการในสถานศึกษาและ
นํามาวิเคราะหแความตองการทรัพยากรทางการศึกษาที่จําเป็นและขาดแคลน ในการบริหารจัดการ ควรวางแผนในการระดมทรัพยากร  การวางแผน อัตรา 
กําลังครู  งบประมาณคาวัสดุ ครุภัณฑแ   ดานการจัดการเรียนการสอน  แหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอก ควรมีการสํารวจ วัสดุ อุปกรณแ ครุภัณฑแ 
ในหองเรียน และหองปฏิบัติการทางการศึกษาเพื่อใหเพียงพอกับความตองการในการเรียนการสอน สถานศึกษา ควรสํารวจขอมูลทรัพยากรที่มีความ
ตองการไดรับการสนับสนุน วิเคราะหแแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคแกร และทองถิ่นที่มีศักยภาพ ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา วางแผน การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผูปกครอง  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีสวนรวม ในการกําหนด
นโยบาย ประชุม วางแผนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และวางแผนปฏิบัติการของ สถานศึกษา การจัดภูมิปใญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูทั้ง
ภายและนอกสถานศึกษาและควรรวมกันดําเนิน การตามแผนงานในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  การจัดลําดับความตองการทรัพยากร  
2 ) การทํางาน  ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงคแการใชทรัพยากรของสถานศึกษาหากครูไมครบชั้นเรียนสถาน ศึกษาควรใชการจัดการเรียน
ทางไกลผานดาวเทียม หรือการนํานักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนแมเหล็ก หรือหองปฏิบัติการของโรงเรียนไมเพียงพอตอความตองการในการเรียนการ
สอนใหนํานักเรียนไปใชหองปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขายหรือโรงเรียนแมเหล็กเพื่อใหการ จัดการเรียนการสอนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สถานศึกษาควรมีการจัดแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอก สถานศึกษา จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ  แหลง
สนับสนุน เปูาหมาย เวลาดําเนินงาน และผูรับ ผิดชอบเสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและปใจจัยทางศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการจัดภูมิปใญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและขอเสนอแนะในการบริการทรัพยากรทาง
การศึกษา  3) การตรวจสอบ  ควรมีแผนการควบคุมการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเป็นระบบสถานศึกษามีการตรวจสอบ ผลการใชทรัพยากรทาง
การศึกษาใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การใชทรัพยากร เพื่อใหใชทรัพยากรทาง
การศึกษาเกิดประโยชนแสูงสุด สถานศึกษาควรนําผลการใชทรัพยากรดานการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะหแความคุมคาในการใชทรัพยากร             
โดยประเมินจากการสอบประเมินคุณภาพนักเรียนปลายปีการศึกษา  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)   
 การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบการใชทรัพยากร
เพื่อนําไปวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรดานการเรียนการสอนในครั้งตอไป และควรมีการควบคุมการใชทรัพยากรดานการจัดการเรียนการสอน
อยางเป็นระบบควรมีการสรุปรายการและจัดทํารายงาน ประชาสัมพันธแผลการดําเนินงานในการระดมทรัพยากร สถานศึกษา และการใชงบประมาณใหบุคคล 
หนวยงาน องคแกร และทองถิ่นทราบ  สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งเครือขายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเป็นเครือขายในการระดมทรัพยากร ปใจจัย
สนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผูปกครอง องคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรรวมกัน                
ในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน การใชทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อตรงตามวัตถุประสงคแ เกิดความคุมคา และเกิดประโยชนแสูงสุดและมีการควบคุมการ
ใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเป็นระบบ มีสวนรวมในการวิเคราะหแปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรทางการศึกษา 4) การประเมินผล นําผลการประเมิน 
มาวิเคราะหแปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรทางการศึกษาเป็นระยะๆและนําผลการประเมินการใชทรัพยากรทางการศึกษามาจัดเรียงความสําคัญ วาง
แผนการบริหารทรัพยากรในครั้งตอไป ควรมีการรายงานผลการใชทรัพยากรทางการดานการจัดการเรียนการสอนใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบ 
สถานศึกษาควรมีการ กํากับติดตาม ประเมินผล  วิเคราะหแ ความคุมคาในการใชทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขอมูลในการวางแผนการบริหารในครั้ง
ตอไป จัดทําขอมูลสารสนเทศ และมีสวนรวมในการนําผลการประเมินมาใชในการกําหนดวางแผนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในครั้งตอไป 
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Abstract 
 The research findings were as follows: 
 1. The overall conditions and the problems of participated management education resource of the small-sized school 
in Wangchao District, primary Education Service Area Office 1was found that the management education resourcewas in the high 
level. When distinguishing in each side found that the managementwas in the highest average, the participated Administration in 
school was in the medium and lower levels respectively. Readiness of Support factor aspect was rated in the lowest level. 
 2. The development guidelines of management education resource of the small-sized schools in Wangchao District, 
primary Education Service Area Office 1, Tak Area was found that 1) The plan aspect: The school should take the action plan of the 
school, according to the policy in order to plan the use of education resource in  school and should survey the need of 
management education resource in school and analyze the demand and shortage of education resources needed in management 
and should plan for the resources mobilization for the sufficiency education resources in management. Schools should hold a 
meeting to plan the manpower capacity, durable articles budget, teaching process aspect, exterior and interior learning resource 
center.There should be explored in the classroom and laboratory supplies and equipment to meet the educational needs 
teaching. Schools should explore the education resources which should be supported, analyze the source of effective 
education resource, personnel, organization, and region. The responsibility man presents the  resources mobilization plan 
and education factors to the Basic Education Commission for approving to operate. The Basic Education Commission, Community, 
Parents and local administration should define the policy. 2) The doing aspect: Operate the activities and projects, according 
to the objective of resources using of the school. There should be used the distance learning via satellite (DLTV) or taken the 
students out to learn together at the host schoolin the case of insufficiency teachers for every class or taken the students to use the 
laboratory at the host school if their own school laboratories are insufficiency for teaching in order to provide the effective 
teaching. And the school should supply the exterior and interior learning resource center. And there should be made a summary 
and done a report. Inform about the outcome of the resources mobilization and the budget usage to people, organizations, and 
regions. Provide the exterior and interior learning resource center and should run the following management education resource, Priority 
of needed resources, the exterior and interior learning resource center and suggestions for the management education resource in 
collaboration. The Basic Education Commission, Community, Parents and local  administration shouldThe Basic Education 
Commission.  3) The checking aspect: Have a systematically controlling plan to control the use of educational resources. Appoint the 
committee to oversee monitor and evaluate in order to make the most out of education resource effectively. The Schools 
should bring the use of education resource results to be analyzed to appraisethe worthiness of the use of education resource with 
the quality of student’s assessment at the end of the academic year, National Test: NT, Ordinary National Educational Test: O-NET. 
The schools should examine the use of education resources in order to plan the management education resources for teaching next 
time for according with Quality Assurance in Education. The schools should have the use control for management education 
resource systematically in teaching in order to use the result applied in analyzing and adjusting the use of  education resource 
plan. The school should oversee, monitor, evaluate and analyze the worthiness of supported factor to be the source of data in planning 
the upcoming management. The school should adjust the supported factor plan to make the most out of education resource. 
Community, Parents and local administration should collaborate to examine the overall operation of the use of education 
resource according to the objectives worthiest and most effective. 4) The action aspect: Schools adopt the evaluation result to 
analyze and adjust the plan of the use of education resource periodically. Use the evaluation result to set the management 
education resource plan next time. There should be reported the use of resources in teaching for the interested persons. Apply the 
evaluation result in order to arrange the order of the importance of the supported factor of the schools and plan the supported factor 
management plan next time. Control the use of education resources systematically, manage information and apply the assessment 
result to arrange the order of the urgent needs to make most out of the education resources in the future. And participate in applying 
the assessment result used for planning the management education resources. 
 
Keywords : MANAGEMENT EDUCATION RESOURCES, SMALL-SIZED  SCHOOL 
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บทน า 
 ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปใจจัยที่สําคัญเป็นอยางยิ่งที่จะชวยใหการบริหารงานของผูบริหาร ดําเนินไปไดอยางราบรื่น ทรัพยากรทางการศึกษา
จึงมีความจําเป็นตอหนวยงานสถานศึกษาในการบริหารงานทางการศึกษาดังนี้  1) เพื่อสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม 2) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานในการจัดสรรทรัพยากร 3) เพื่อเป็นการสงเสริมกิจกรรมใหม ๆ  4) เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากร ในการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ (ปรีชา  คัมภีรปกรณแ,  2536, หนา 12-13) 
         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายกระจายอํานาจการบริหารจั ดการศึกษาใหแกหนวยงานทุกระดับ โดยในสวนของ
โรงเรียนใหบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  
มีการกระจายอํานาจทั้ง  4 งาน เนนการใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  การบริหารจัดการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ยุทธศาสตรแ แตการกระจายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหทั่วถึงยอมเป็นไปไดยาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานบริหารจัดการในโรงเรียน ขนาด
เล็ก ที่พบวาคุณภาพทางการศึกษาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  เนื่องจากขาดความพรอมดานปใจจัยหลายประการ  
สอดคลองกับผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติโดยรวมยังต่ํา  
โรงเรียนขนาดเล็กมักจะเป็นเปูาหมายของการยุบรวมเพื่อลดจํานวนใหนอยลงเพราะตองใชทรัพยากรสูงในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ  
         โรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 ประสบปใญหาสําคัญ ๆ  คือปใจจัยที่เป็นตัว
ปูอนมีไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ รวมทั้งปใญหาในดานประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นปใญหาพื้นฐานที่
สอดคลองกับปใญหาในระดับชาติ  รายละเอียด  ดังนี้ 1)ปใญหาดานการบริหารจัดการเนื่องจากอัตราสวนครูตอนักเรียน นักเรียนตอหองเรียน อยูใน
ระดับต่ํากวามาตรฐาน คาใชจายตอนักเรียน 1 คน  สูงกวาโรงเรียนขนาดอื่น ๆ โรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณแ  สวนใหญผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ยงัขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน การใชขอมูลสารสนเทศ และการนําผลของการประเมินงาน/โครงการมาใชวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนางาน ยังมี
นอย 2)ปใญหาดานการเรียนการสอน เกิดจากครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะครูไม ครบชั้นและนักเรียนมีจํานวน
นอยในแตละชั้น ครูสอนไมเต็มเวลา เพราะมีภารกิจอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ครูจําเป็นตองปฏิบัติ 3)ปใญหาดานความพรอมเกี่ยวกับปใจจัย
สนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนไมสามารถระดมทรัพยากรจากผูปกครองและชุมชนไดมากนัก เนื่องจากผูปกครองและ ชุมชนสวนใหญมีฐานะยากจน 
เกณฑแการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน  ไดมีการคํานึงถึงประสิทธิ ภาพในการใชจายงบประมาณ  4) ปใญหาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีไมมากนัก ชุมชน ผูปกครอง มีฐานะยากจน ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน 
การประสานงานกับหนวยงาน องคแกรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังทําไดไมมากเทาที่ควร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1, 2556, หนา 1-3)   
 จากสภาพปใญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตากเขต 1 การแกไขปใญหาหรือการ
ดําเนินการจัดการศึกษาจาํเป็นจะตองใชทรัพยากรทางการศึกษาทกุดาน เพื่อจะพัฒนาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคแของแตละ
โรงเรียน ไมวาจะเป็นทรัพยากรทางดานงบประมาณ ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ดานความพรอมเกีย่วกบัปใจจยัสนับสนุน หรือดานการ
มีสวนรวม แตเนื่องจากทรัพยากรดังกลาวโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัดไมเพียงพอตอความตองการ โรงเรียนขนาดเล็กหลาย 
ๆ แหง จึงตองมีแนวทางพัฒนาบริหารทรัพยากรทางการศึกษาดวยตนเอง ดวยวธิีการตาง ๆ ที่โรงเรียนนั้น ๆ ไดปฏิบัติกนัมา บางโรงเรียนมีวธิีการบรหิาร
ทรัพยากรไดเพียงพอกับความตองการในการบริหารการศึกษาของตนเอง แตยังมีโรงเรียนอีกหลาย ๆ แหงที่ขาดความรู ความเขาใจถึงแนวทางวิธีการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอกีจาํนวนมาก 
 ผูวิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในอําเภอวังเจา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกีย่วกับแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกดัสํานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อนําผลการศึกษามาเผยแพรใชเป็นแนวทางพัฒนาบริหารทรัพยากรทางการศึกษากบัสถานศึกษาอื่น ๆ ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 วรรณกรรมในประเทศ   
 ไดมีนักวิชาการไดนําเสนองานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไวดังนี้  
  ถาวร เกียรติถาวรวงศแ (2548)   ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการในการแกปใญหาขาดอัตรากําลังครูหรือมีครูไมครบชั้น : ศึกษากรณี
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เบญจวรรณ อุไรรัตนแ (2550) ไดวิจัย เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมยแ เขต 4 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาและสภาพทางตําแหนง  
 พิเชษฐแ สุทธิวิรัตนแ (2540,  หนา 127) ทําการวิจัยเรื่องความตองการในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันโดยภาพรวมทุกดานพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความตองการในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาแตกตางกันอยางไ มมี
นัยสําคัญทางสถิต 
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 มิ่งขวัญ จันทรแเพ็ง (2556, หนา ) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 3  
 สาวิตรี อุตมะ(2547)ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปใญหาการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธ
ราช 2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย  
 สมภูมิ รวิวรรณ (2542,  หนา 189)  ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชทักษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย สุเจณฑแ รัตนพันธแ (2548) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาการระดมทรัพยากรโรงเรียน บานวังโปุง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ (2552)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
  สุริยาพร ดวงจักร ณ อยุธยา (2547) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอปากชอง  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
  อุษา อําพันทอง (2547) ไดวิจัย เร่ือง การสรรหาและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจากทองถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
 วรรณกรรมในตํางประเทศ 
 ไดมีนักวิชาการไดนําเสนองานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไวดังนี้  
 Okpala (1998,  p 135) ไดวิจัย เร่ือง การศึกษาผลกระทบของทรัพยากรทางการศึกษากับลักษณะทางภูมิหลังของนกัเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียนวิชาการอานและคณิตศาสตรแของนักเรียนในชั้นเรียนเกรด 4 จากโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลใน Cumberland County, North Carolina 
 Freeman (2000, p 165) ไดวิจยั เร่ือง การจัดระบบทรัพยากรไดเกิดความเหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของ Tennessee  
 Grossi (2001, p 4241) ไดวิจัย เร่ือง ความตระหนกัในบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการประสานความรวมมือจากชุมชนเพื่อกําหนด
เปูาหมายทางการศึกษา  
 Tsang (2001, unpaged) ไดวิจยั เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณดานการศึกษาในประเทศจีน โดยมุงเนนศึกษาการระดมทรัพยากร ความเสมอ
ภาคและประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 Mahabar (2003, p 2811) ไดวิจยั เรือ่ง การปฏบิัติการสาํรวจความตองการวัสดแุละทรพัยากรทางการศึกษา สําหรับเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่ยากจน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจยัออกเปน็ 2 ขั้นตอน คือ 
 ตอนที่ 1  การศึกษาสภาพและปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา  สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอวังเจ๎า  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2558  จํานวน  38  คน  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  4  คน และครู จํานวน 34  คน (ขอมูล
พื้นฐานทางการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2558) 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบงออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 ขอมูลสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใชการกําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเครแท 
 ตอนที่ 3 ปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1             
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบกําหนดคําตอบไดมากกวา 1 ขอโดยเลือกคําตอบจากคําตอบที่กําหนดใหหลายคําตอบ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะหแตามขั้นตอนโดยใชการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้การวิเคราะหแขอมูลดําเนินการดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแที่กําหนดไว 
 2. หาคารอยละของแบบสอบถามตอนที่ 1 
 3.  หาคาเฉลี่ย ( x ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ในแตละดานและแตละขอ โดยการหาคาสถิติดวย
เครื่องคอมพิวเตอรแโปรแกรมสําเร็จรูป (กัลยา วานิชยแบัญชา, 2551, หนา 35-36)  
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 4. วิเคราะหแขอมูลปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดอันดับความสําคัญ
ของประเด็นปใญหาตาง ๆ ที่ไดรับจากกลุมตัวอยางเพื่อนํามากําหนดเป็นเครื่องมือเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลดานแนวทางพัฒนาตามกระบวนการ วิจัยใน
ขั้นตอนที่ 2 ตอไป 
 
ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ในอ าเภอวังเจา๎ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 แหลํงข๎อมูลหรือผ๎ูให๎ข๎อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้แหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความเชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาด
เล็ก จํานวน 17 ทาน  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 ทาน เกี่ยวกับ แนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยการวิเคราะหแเนื้อหา โดยจับเนื้อหาที่มีประเด็น
คลายคลึงกันมอยูในกลุมเดียวกันเพื่อหาขอสรุปในการวิจัยทําการแจกแจงความถี่และจัดอันดับความสําคัญ 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1  
พบวาภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( x =3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน 3 ลําดับแรกพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดดานการวางแผน  ( x = 3.67) 
รองลงมาคือดานการประเมินผล ( x = 3.65) และดานการทํางาน  ( x =3.62) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการตรวจสอบ ( x = 3.56) 
 ปใญหาการทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
พบวา ดานที่ประสบปใญหามากที่สุด คือ ปใญหาดานการตรวจสอบ และ ปใญหาดานการประเมินผล  (ความถี่= 199) รองลงมาลําดับที่ 2 ปใญหาดานการ
ทํางาน (ความถี่ =194) ลําดับที่ 3 ปใญหาดานการประเมินผล  (ความถี่=192)  
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 
ตามรูปแบบของ PDCA ดานการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน 3 ลําดับแรกพบวาดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการดานการวางแผน รองลงมาคือ ดานดานการประเมินผล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการตรวจสอบ สรุปเป็นรายดาน
ดังนี้ 
 1 ดานการวางแผน  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คือ ดานการมีสวนรวม
การบริหารทรัพยากรเพื่อแกปใญหา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน 
ผูปกครองชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจความตองการทรัพยากรในการบริหารจัดการในสถานศึกษา   

2 ดานการทํางาน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการมีสวนรวมการ
บริหารทรัพยากรเพื่อแกปใญหา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผูปกครอง  องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการประชุม วางแผนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3 ดานการตรวจสอบ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาใช
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปอยางคุมคาโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3 ดานการประเมินผล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษานําผลการประเมินมาจัดเรียงลําดับ ความตองการของทรัพยากรทางการศึกษาตามความ
จําเป็นเรงดวน  
 ผลการศึกษาปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยภาพรวม ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 4 ดาน ผูวิจัยพบปใญหาดังนี้ ดานที่ประสบปใญหา
มากที่สุด คือ ดานการตรวจสอบและการประเมินผล  รองลงมา ปใญหาดานการท างาน  และดานที่ประสบปใญหาที่นอยที่สุด คือ ดานการวางแผน  
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี  ดวยไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจากอาจารยแที่ปรึกษาการศึกษา คนควาอิสระ  คือ                   
ผูชวยศาสตราจารยแ  ดร.ภูมิพิพัฒนแ  รักพรมงคล  ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางการศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณแอยางกวางขว างในการ
ทําการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยแ ดร.สมชั  วงษแนายะ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รองศาสตราจารยแ  
ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดร.ประจบ  ขวัญมั่น อาจารยแประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นางสมใจ เอื้อรุงเรือง ศึกษานิเทศกแชํานาญการพิเศ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต   และนาย
อนันตแ  กาวินํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมเสรีธรรม ที่ไดใหความอนุเคราะหแในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจน
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําตาง ๆ   
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 ขอขอบพระคุณคณาจารยแผูสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกทาน  
ที่ใหความรูตาง ๆ  แกผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   
 ขอขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  และพี่  ที่มีสวนในการชวยเหลือ  สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอด  และสุดทายขอขอบคุณผูบริหาร
และครู ในอําเภอวังเจา ทุกทานที่ใหความชวยเหลือจนการศึกษาคนควาอิสระนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 ความดีทั้งปวงอันเกิดขึ้น  และประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระนี้  ขอมอบใหแดบุพการี  บูรพาจารยแ  และผูมีพระคุณทุกทาน 
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ตาราง 
สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาํเภอวังเจา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 

โดยรวมตามรูปแบบของ PDCA 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในอําเภอวังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 

 

ขอ 
สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนขนาดเล็ก x  S.D. ระดับสภาพ 

1 ดานการวางแผน 3.67 0.77 มาก 
2 ดานการทํางาน 3.62 0.70 มาก 
3 ดานการตรวจสอบ 3.56 0.65 มาก 
4 ดานการประเมินผล 3.65 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.62 0.69 มาก 
  
 จากตารางที่  3  พบวาบุคลากรในโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอ
วังเจา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1  โดยสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน 3 ลําดับแรกพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการวางแผน  ( x = 3.67) รองลงมาคือ

ดานการประเมินผล ( x = 3.65) และดานการทํางาน  ( x =3.62) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการตรวจสอบ ( x = 3.56) 
 
ป๓ญหาการทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอวังเจ๎า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  โดยรวม
ตามรปูแบบของ PDCA 
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาตาก เขต 1 โดยภาพรวม ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4 ดาน 
 

ลําดับที่ 
ปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 1โดยภาพรวม ใน

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4 ดาน 

ความถี ่
 

1 ปใญหาดานการวางแผน   192 
2 ปใญหาดานการทํางาน     194 
3 ปใญหาดานการตรวจสอบ   199 
4 ปใญหาดานการประเมินผล 199 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงถึงปใญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
เขต 1 โดยภาพรวม ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดาน พบวา ดานที่ประสบปใญหามากที่สุด คือ ปใญหาดานการตรวจสอบ และ ปใญหาดาน
การประเมินผล  (ความถี=่ 199) รองลงมาลําดับที่ 2 ปใญหาดานการทาํงาน (ความถี่ =194) ลําดับที่ 3 ปใญหาดานการประเมินผล  (ความถี=่192)  
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การพัฒนาการเรียนไวยากรณ๑ภาษาอังกฤษโดยใช๎วิธีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ  
กรณีศึกษา : นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

Developing English Grammar by Using Cooperative  
Learning: A Case Study of First-Year English Major at Bangkokthonburi University 

 
นภสินี นิลพันธ๑1  ณัฐวดี รังสิยานนท๑2 

Napasinee Nillaphan  Nattawadee Rangsiyanon 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคแเพื่อศึกษาผลของกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือ (cooperative groups) ในการเรียน
ไวยากรณแภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีจุดประสงคแ
เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ในการเรียนวิชาไวยากรณแภาษาอังกฤษ 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการเรียนวิชาไวยากรณแภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก บทเรียนไวยากรณแ
ภาษาอังกฤษที่กําหนดโดยผูวิจัย แบบทดสอบที่วัดดานการใชไวยากรณแกอนและหลังเรียน และแบบทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบรวมมือในการเรียนไวยากรณแอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาแบบทดสอบกอนเรียน 
มีนัยสําคัญสถิติอยูที่ระดับ 0.01 และวิเคราะหแโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ t-test พบวา การสอนไวยากรณแโดยใชกระบวนการเรียนการ
สอนแบบรวมมือ มีความคิดเห็นรวมกัน “พัฒนาศักยภาพ” “การจัดสมาชิกกลุม” และ “การสนทนาที่เกี่ยวกับไวยากรณแ” สรุปไดวา กระบวนการเรียน
การสอนแบบรวมมือ ชวยใหนักศึกษาเรียนไวยากรณแดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือ การสอนกฎไวยากรณแ ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
 
Abstract 
 This study was to investigate the development of the English grammar approach by using cooperative groups involving 
the first-year students in the second semester of academic year 2559, Faculty of Liberal Arts, Bangkokthonburi University. Aiming 
at 1) comparing the academic achievement of the students’ grammatical ability of before and after learning their participating in 
cooperative groups used for English grammar learning and 2) exploring the attitudes of the students after their participating in 
cooperative groups used for English grammar learning involving the first-year students in the second semester of academic year 
2559, Faculty of Liberal Arts, Bangkokthonburi University. The population was 35. The research instruments included pre-post 
grammatical ability tests, lesson plans of task-based learning, and the questionnaires of the students’ opinion toward the lesson 
developed. Frequency, percentage, means, standard deviation (S.D.), and t-test were used for analyzing the data. The results of 
this study showed that the students’ grammatical ability of before and after learning their participating of cooperative groups 
used for English grammar lesson was significant difference at 0.05. Their opinions towards experiences within class grouping were 
found to satisfactory, namely in responsibility for contributing a fair share to groups’ success, and putting the formal language of 
the discipline in grammatical rules, was satisfied. The students were satisfied on grammar lesson developed. 
 
Key words: cooperative learning, grammatical rules, academic achievement  
 
บทน า 
 ปใจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใชในการพูดติดตอสื่อสารระหวางประเทศ ทั้งเพื่อทําการคาขาย การเจรจา การทูต การทองเที่ยว ฯลฯ  
ภาษาอังกฤษใชเป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญที่ใชสื่อสารกับประชาคมโลกอยางไรขีดจํากัด (Globalization) โดยเฉพาะการรวมตัวของ
ประเทศสมาชิก ASEAN เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงกําหนดใหภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (Official Language) ใชสื่อสารกัน
ระหวางบรรดาสมาชิกประชาคมอาเซียน ขณะที่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแตละหลักสูตรสําหรับนักเรียนไทยใหเรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาตางประเทศ (Foreign Language) ซ่ึงมักมีปใญหาในดานความสามารถในการเขียนในลําดับตนๆ สาเหตุสําคัญก็คือความเคยชินกับภาษาแม 
(Mother Tongue) และการไมคุนเคยกับโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ (Unfamiliarity with English Sentence Structure) ดังนั้น หากนักศึกษา
เขาใจและวิเคราะหแโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษได จะชวยใหเกิดความเขาใจในการอานจับใจความสําคัญของทักษะการอานได และเขียนประโย คได
ถูกตองในที่สุด (อาคม สระบัว, 2555) 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ; email: napasinee@hotmail.com 
2 อาจารยแประจําคณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ; email: napasinee@hotmail.com 
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 ในอดีตมักเขาใจวา การเรียนรูไวยากรณแเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพูดสื่อสารแลว แตในปใจจุปในการเรียนรูเกี่ยวกับโครงสราง ไวยากรณแ
เพียงอยางเดียวนั้น ไมเพียงพอตอการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นรูปแบบของการเรียนที่เนน หนักไปที่การใช 
(Use) มากกวาการใชรูปแบบของภาษา (Usage) จึงทําใหผูเรียนเขาใจผิดคิดวากฎเกณฑแทางโครงสรางภาษาไมสําคัญ ทําใหมีผูเรียนสวนใหญรวมทั้ง
สถาบันสอนภาษาใหความสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงสื่อสารกันมาก จนทําใหการเรียนไวยากรณแภาษาอังกฤษถูกละเลยไป อันที่จริงแลว ไวยากรณแ
ถือเป็นอาภรณแของภาษา เป็นหลักพื้นฐานที่จะทําใหผูเรียนใชตอยอดทางการศึกษาไดมากขึน้ ไมวาจะเป็นการใชประโยคที่ซับซอน หรือหลักการเขียน การ
ขาดความรูทางไวยากรณแที่ดีจะทําใหการใชภาษาอังกฤษเป็นไปโดยขีดจํากัดอยางยิ่ง (ศูนยแบริการวิชาการ : คณะอักษรศาสตรแ, 2560) การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นการสอนที่เปิดโอกาสใหผูเรียนไดฝึกฝนความสามารถในการใชภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (ONEC, 2002) ซ่ึงแมวาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอาจเป็นหัวใจหลักในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปใจจุปใน แตอยาง ไรก็ตาม การเรียนการสอนที่ เนนการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) อยางเดียวก็ไมเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและแมนยํา (Xin, 2007) Swain 
และคณะ (2001) กลาววา ผูเรียนขาดความแมนยําทางดานโครงสรางภาษาอังกฤษหลังจากไดรับการเรียนการสอนแบบเนนการสื่อสารเพียงอยางเดียว 
Ellis (2003) ก็ไดกลาวสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนไวยากรณแ และการสื่อสารที่มีความหมาย อรุณี วิริยะจิตรา  (2530 อางไวใน สุริน 
รวมคํา, 2554) ไดกลาววา การเรียนไวยากรณแไดเปิดโอกาสใหผูเรียนไดนํากฎเกณฑแไวยากรณแที่ไดเรียนรูไปใชในกิจกรรมสื่อสารอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึง
แตกตางจากการเรียนแบบเดิมที่มีการเรียนเพียงแคฝึกรูปแบบของภาษาอยางเดียว อยางไรก็ดี ภาษาและไวยากรณแมีความเกี่ยวของกันโดยตรง  เพราะ
ภาษาเป็นเรื่องของกฎเกณฑแท่ีตองอาศัยการจดจําและฝึกฝนเพื่อนําไปพูด หากไมมีกฎเกณฑแหรือไวยากรณแ การสื่อสารยอมไมบรรลุผล ทั้งสองฝุายไมอาจ
เขาใจสารที่ตองการสื่อออกไปได (สรรเสริญ สุวรรณประเทศ , 2543 อางไวใน สุพรรณี อาศัยราช และนันทวดี วงษแเสถียร , 2557) การเรียนรูหลัก
ไวยากรณแ (Grammar) เป็นสิ่งสําคัญ กลาวคือ ไวยากรณแเป็นกฎบรรทัดฐานของรูปแบบการใชภาษา เป็นหลักและแนวทางในการสรางบริบทใน
ชีวิตประจําวัน เชน การอาน การเขียน และการสนทนา นอกจากนี้ ยังมีคําศัพทแที่ยากจะแยกออกมาจากกันเป็นสวนได นั่นหมายถึงทั้งผูใชหรือผูเรียนหาก
ขาดทักษะการใชภาษาตามสถานการณแ หรือบริบทตางๆ ไมวาจะเป็นการอาน การใชถอยคําหรือการสนทนาไดอยางถูกตองเหมาะสม ยอมมีผลทําใหไม
สามารถใชภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการส่ือสารได (ดวงกมล ฐิติเวส, 2554)   
 ไวยากรณแจึงมีความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน จินตนา สุจจานันทแ (2533 อางไวใน สุริน รวมคํา, 2554) กลาวไววา ไวยากรณแเปรียบกับกระดูก
สันหลังที่เป็นพื้นฐานชวยใหผูเรียนภาษาตางประเทศประสบสําเร็จในการเรียนภาษาทั้งสี่ทักษะ คือ การฟใง พูด อาน และเขียน โดยเฉพาะทักษะการเขียน ที่
ผูเขียนจะตองรูจักเรียบเรียงเป็นประโยคเป็นขอความที่สามารถสื่อสาร และผูอานสามารถเขาใจได ผูสอนจึงอาจใชวิธีใหแรงเสริมเพื่อทําใหผูเรียนรูสึกวา การ
ใชภาษาเป็นเรื่องใกลตัว เชน การเรียนเรื่อง Present Simple Tense ผูเรียนสามารถเขียนสิ่งที่ตนทําเป็นกิจวัตรประจําวันไดอยางคลองแคลวและถูกตอง ซ่ึง
ผูเรียนอาจรูสึกวา การใชเรื่องกาลที่เป็นปใจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกลตัว มีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น ผูเรียนก็จะรูสึกคลายกังวล
ตอการเขียนประโยค และปใญหาที่วาขาดความแมนยําในโครงสรางไวยากรณแก็จะหมดไป (พิพัฒนแ งอกเสมอ, 2539 อางไวใน สุริน รวมคํา, 2554)  
 ปใญหาดานการเรียนการสอนไวยากรณแภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจจะเป็นผลมาจากการสอนภาษาอังกฤษในระดับตนๆ 
และ นักศึกษาขาดความรูความเขาใจกฎเกณฑแการใชไวยากรณแภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพราะโครงสรางทางภาษาอังกฤษและไทยมีความแตกตางกัน และ
ขาดการฝึกฝนการใชภาษาในสถานการณแจริง นอกจากนี้ การสอนไวยากรณแแบบแยกสวนอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายและเรียนอยางไรจุดหมาย เพื่อขจัด
ปใญหาดังกลาวผูวิจัยจําเป็นตองทําแบบฝึกเชิงโครงสรางประโยคและแนวทางการสอนแบบใหผูที่เกงกวาและไดคะแนนอยูในเกณฑแที่สูงหรือคนที่เรียนดีมา
จับคูกับคนที่มีผลการเรียนออน 
 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นศูนยแกลางโดยวิธีเรียนที่จับกลุม
การทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน การเรียนแบบรวมมือไมใชวิธีการจับกลุมธรรมดา แตเป็นการรวมกลุมแบบมีรูปแบบ 
(structures) ของการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมหรือคู แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม (Johnson and Johnson, 
1999 : 9 อางใน Xiao-ming, 2007 : 8 อางไวใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2011) สมาชิกผูมีสวนไดสวนเสียในประโยชนแหรือคะแนนที่กลุมไดรับ สมาชิกทุกคน
เปิดใจรับฟใงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล แนะนําซ่ึงกันและกันจนเขาใจในสาระนั้นๆ (Tosti, 2007 : 25 อางไวใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2011) ทําใหการ
เรียนรูในหลักภาษาไมไดเกิดจากการถายทอดจากครูผูสอนเพียงคนเดียว แตเกิดจากกระบวนการเรียนรูภายใน (mental construction of a second 
language system) ของตัวผูเรียนเองที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น และทํางานรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน (social interaction) (Xiao-
ming, 2007 : 8 อางไวใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2011) รูปแบบของการทํางานนี้ เป็นการเนนกระบวนการการไดชิ้นงานมากกวาผลผลิตตัวงาน 
 ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้เป็นผลการใชกิจกรรมเรียนรูแบบความรวมมือเพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและทักษะการเขียนเพื่อยกระดับ ความ
ตระหนักรูในไวยากรณแผานกิจกรรมกลุม การแกไข และทบทวนหลักไวยากรณแจากขอผิดพลาดที่ปรากฏเป็นชิ้นงานตนเอง โดยนักศึกษาเป็นผูคิด ทบทวน
และสนทนาวิชาการเพื่อทําความเขาใจบทเรียนไวยากรณแที่ผูวิจัยนําเสนอ แลวนําความรูดังกลาวไปปรับปรุงแกไขงานเขียนของตนเอง กลุม ห รือคูให
สมบูรณแถูกตองตามหลักไวยากรณแยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนระหวางเรียนจากกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและ
การเขียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดานไวยากรณแและการเขียนของนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ขอบเขตการวิจยั 
1. ขอบเขตด๎านประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จํานวน 35 คน 

2. ขอบเขตดา๎นตัวแปร ประกอบดวย 
 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียน 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นของนักศึกษา 

3. ขอบเขตดา๎นเนื้อหา 
  หลักไวยากรณแตามหัวขอที่กําหนดการใชกาล (Tenses) และเรื่องหนาที่ของคํา (Parts of Speech) ซ่ึงเป็น บทเรียนที่ผูวิจัยกําหนดเป็น
เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงสรางไวยากรณแ ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 

4. ขอบเขตดา๎นระยะเวลา 
 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธแ 2559 สัปดาหและ 3 ชั่วโมงตออาทิตยแ 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ืองผลของกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือ (cooperative groups) ในการเรียนไวยากรณแภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปรากฏผลวิจัยดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีจํานวน 35 คน โดยมีนักศึกษาหญิงจํานวน 
30 คน นักศึกษาชาย 10 คน มีอายุตั้งแต 18 ปีถึง 19 ปี โดยนักศึกษาอายุ 18 ปี มีจํานวน 35 คน สวนนักศึกษาที่มีอายุ 19 ปี มีจํานวน 3 คน 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนระหวางเรียนจากการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพื่อ
สงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียนเกณฑแรอยละ 70 พบวานักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสอบความรูดานไวยากรณแ 18.0 
และ 2.85 ในการระบุขอผิดพลาดไวยากรณแ 7.31 และ 2.25 ในการแกไขงาน 25.8 และ 5.94 และคะแนนสอบปลายภาค 24.57 และ 2.76 โดยการสอน
แตละประเภทมีคะแนนเต็มเรียงลําดับดังนี้ 20 คะแนน 10 คะแนน 40 คะแนน และ 30 คะแนน 
 เมื่อพิจารณาพบวา การทดสอบการระบุขอผิดไวยากรณแมีคะแนนอยูในเกณฑแดี ขณะที่การแกไขงานเขียนมีการกระจายคะแนนมากสุด แตต่ํา
กวาเกณฑแเฉลี่ยเล็กนอย แสดงใหเห็นวา การใชกิจกรรมกลุมในการสอนไวยากรณแเพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียน ผูเรียนมีความตระหนักดี 
แตยังขาดความรอบคอบในการเรียบเรียงประโยคอยูบาง อยางไรก็ดี การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดตรวจสอบความถูกตอง การสรางและเขียนประโยคได
ถูกตองตามหลักไวยากรณแ สังเกตการใชคําศัพทแและหนาที่ของคําไดดี ควรฝึกใหผูเรียนมีความระมัดระวังการใชหลักไวยากรณแที่ดียิ่งขึ้ น โดยเฉพาะหากมี
ทําการวิจัยครั้งตอไป 

3.  การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเอกอังกฤษ ที่มีตอกิจกรรมกลุมในการสอนไวยากรณแภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแ
และการเขียนเพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียน อยูในระดับดีมาก/ชอบมาก โดยแยกเป็น 4 ประเด็นดังนี้ 1) ความรับผิดชอบรวมกัน 2) 
พัฒนาศักยภาพตนเอง 3) การจัดสมาชิกกลุม และ 4) การสนทนาวิชาการที่เกี่ยวกับเนื้อหา 
 3.1 ดานความรับผิดชอบ นักศึกษาเห็นวาเป็นการรวมมือกันทําชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความรูที่แตกตางกัน เป็นการทบทวนความเขาใจเดิมที่อาจ
มีมุมมองในแตละบริบท/เนื้อหา/หัวขอที่บรรยาย ที่แตกตางกัน เป็นการแบงปในภาระงานสามารถรวมมือทํารวมกันได เป็นแรงกระตุนในการเรียนครั้ง
ตอไป 
 3.2 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง นักศึกษามีความเห็นวา ความแตกตางระดับความรูดานไวยากรณแและผลสัมฤทธิ์การเรียนหลักไวยากรณแ
ระหวางสมาชิกคอนขางตางกันมาก ทําใหเกิดการกระจายความรูซ่ึงกันและกัน เมื่อมีการพูดคุยกันดวยเหตุผล (ดานหลักการใชไวยากรณแ) ทําใหเรียนรู
หลักไวยากรณแไดเร็วขึ้น มีความชัดเจนมากขึ้น 
 3.3 ดานการจัดสมาชิกลุม นักศึกษามีความเห็นวา การไดทํางานรวมกันกับเพื่อนที่มีความสามารถมากกวาทําใหไดรับการชวยเหลือจากเพื่อน 
ทําใหคนที่มีความสามารถนอยกวาตระหนักถึงความรูดานหลักไวยากรณแที่มีมากนอยเพียงใด ซ่ึงจากการเรียนแบบจัดกลุม ไดคนควารวมกัน สอบถามจาก
เพื่อนๆ เป็นการเพื่อนชวยเพื่อนใหทํางานกลุมไดสําเร็จลุลวงไดในที่สุด 

 
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนระหวางเรียนจากการใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียน จากการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของการใชประโยครูปแบบตางๆ ตามหลักไวยากรณแ อยูในเกณฑแเฉลี่ยดี แสดงวาผูเรียนเกิดความตระหนักรู (grammatical consciousness-
raising) ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการใชคําศัพทแ หรือไวยากรณแ วานําไปใชอยางไร และเพราะอะไรจึงตองใชกฎหรือหลักไวยากรณแเชนนั้น 
 นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังพบวาการเรียบเรียบเขียนออกมาเป็นขอความตอเนื่อง แตผลสัมฤทธิ์การเรียนผานเกณฑแท่ีกําหนดในระดับต่ํา แสดงให
เห็นวา การจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณแภาษาอังกฤษ) เพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียน ในที่นี้ อาจตองเนนการนําความรู ในหลักภาษาที่
ตองมีความพรอมที่จะถูกดึงนําไปใชไดทันที ซ่ึงผูเรียนตองมีความรูในกฎบรรทัดฐาน (linguistic competence) และความชํานาญในการเลือกรูปแบบการ
ใชภาษา (linguistic performance) โดยทั้งสองสวนนี้ตองทํางานรวมกันได แตเนื่องดวยปใญหาของผูเรียนที่อาจจะเป็นผลมาจากการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับตนๆ และ นักศึกษาขาดความรูความเขาใจกฎเกณฑแการใชไวยากรณแภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ดี กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการสอน
กฎไวยากรณแภาษาองักฤษ เป็นการใชประโยชนแจากความแตกตางในมุมมองหรือระดับความรูในหลักไวยากรณแที่ไมเทากันของสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการ
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แลกเปลี่ยนเหตุผลเกี่ยวกับคําตอบที่ได การหารือการเรียบเรียง/เขียนประโยค การเรียนไวยากรณแไมใชการฝึกฝน จดจําโครงสรางและคําศัพทแ หรือ
ลอกเลียนแบบโดยทําแบบฝึกหัดเพื่อใหจดจําตอไป แตควรเป็นกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติภายใน (natural construction) ของนักศึกษาใหเกิดการ
รับขอมูลจากผูอื่นและเปลี่ยนเป็นองคแความรูใหมๆ ตามความเขาใจและนํามาสรุปดวยตนเองได 
 Hensen (2003) และ Pontecorvo (1987, อางไวใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2554) กลาววา กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการสอนไวยากรณแ
ภาษาอังกฤษชวยลดความกังวลในการเรียนหลักไวยากรณแลง การคิดดวยกันสงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิกและเพิ่มการพึ่งพากันและกันใหเกิดขึ้น 
(collaboration and interdependence) ลดการแขงขันระหวางผูเรียน และการเรียนแบบปใจเจกบุคคล (individual learning) ซ่ึงเป็นสภาพในการ
เรียนในชั้นเรียนทั่วไป (Richard and Rodgers, p. 15-16, 2001 อางไวใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2554)  ในการเรียนแบบรวมมือ แมผูเรียน (มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนต่ํา) เป็นผูมีศักยภาพที่จะเรียนรูหรือแกปใญหาที่ยากกวาระดับพัฒนาการทางสติปใญญาของผูเรียนได หากในสภาพการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนไดรับ
คําแนะนําหรือไดรับการกระตุนโดยครู อาจารยแหรือเพื่อนที่มีความชํานาญ ก็จะชวยชี้แนะ สาธิต อธิบายซํ้าเพื่อลดชองวางทางความรูใหแกผูเรียนคนนั้นๆ 
ได (Potential Development level : Shabani, Khatib, and Ebadi, 2010 : 237-248 อางไวใน ดวงกมล ฐิติเวส, 2554)   
 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการสอนกฎไวยากรณแ เป็นการกําหนดแบบพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความเห็น (Structures) ทําใหนักศึกษา
ไดเห็นมุมมองที่ตางกัน และนํามาทําความเขาใจซ่ึงกันและกันจนถายทอดออกมาเป็นคําพูดตนเอง สามารถนําศัพทแ โครงสรางประโยคม าใชใน
ชีวิตประจําวัน ชี้ใหเห็นถึงระดับความเขาใจมากนอยในหลักไวยากรณแของผูเรียน ทั้งยังชวยใหเขาใจกฎไวยากรณแนั้นไดดี 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือในการสอนไวยากรณแภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมนั้น ควรพิจารณาความพรอมของสมาชิกในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ใหมีความพรอมในขอมูลเพื่อการอภิปราย ตรวจสอบ วิพากษแตามหลักไวยากรณแที่ถูกตอง แมวาประเด็นตางๆ ที่ไดจากการนํากิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมความรูดานไวยากรณแและการเขียน อาจไมเพียงพอตอการแกปใญหาหรือยกระดับการเรียนรูหลกไวยากรณแ ใน
ระดับอุดมศึกษาไดมากนัก แตถือวาเป็นรายละเอียดที่สําคัญในการเตรียมการแกปใญหาของผูเรียนหลักไวยากรณแ โดยนําประเด็นตางๆ ที่ไดจากงานวิจัยนี้  
บูรณาการกับกลวิธีการสอนอื่นๆ ได 
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

The guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สั งกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้ นที่สูง รวม
ทั้งสิ้น 123 คน และตรวจสอบความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแจากผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จํานวน 15 คน 2) 
สรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง โดยใชการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิและการ สนทนา
กลุมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จํานวน 13 คน และดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ โดยผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จํานวน 20 คน 3) การดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง รวมทั้งสิ้น 123 คน 4) ประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่สูง โดยใชแบบสอบถามจากผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จํานวน 123 คน วิเคราะหแขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง พบวา ความตองการ
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จําแนกออกเป็น 3 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารง
ตําแหนง 1) ไมเกิน 4 ปี มีความตองการในการพัฒนา เร่ือง ความมุงมั่นทุมเท มีจิตอาสา จิตวิญญาณที่จะปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่สูง 2) มากกวา 4 ปี แต
ไมเกิน 8 ปี มีความตองการในการพัฒนา เรื่อง ความสามารถเชิงบูรณาการในการบริหารงานใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน และ 3) มากกวา 8 ปี มี
ความตองการในการพัฒนา เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีเครือขายทางวิชาการ 
 2. ผลการสรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง พบวา แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ประกอบดวย 1) คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 2) ขั้นตอนการพัฒนา มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การดําเนินการกอนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การดําเนิน 
การพัฒนา และขั้นที่ 3 การดําเนินการหลังการพัฒนา ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่สูง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ความเป็นประโยชนแและความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด 
 3. ผลการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง พบวา มกีารสรางเครือขายของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพืน้ที่สูง จํานวน 10 เครือขาย โดยกลุมผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนง ทั้ง 3 กลุมคือ 1) ไมเกิน 4 ปี 2) 
มากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี และ 3) มากกวา 8 ปี มกีิจกรรมที่ใชในการพัฒนา คือ การสํารวจความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคแ 
การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มวีิธกีารปฏิบัติที่ดี การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาโดยการเชิญวิทยากรซ่ึงเป็นยอดครูผูมี
อุดมการณแมาใหความรูและแลกเปลีย่นประสบการณแ  
 4. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูงของกลุมผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูงที่ ทั้ง 3 กลุม โดยพิจารณาดานปใจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ดานกระบวนการพัฒนา และดานผลที่ไดรับจากการ
พัฒนาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ความตองการในพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแ, ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง  
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ABSTRACT 
 The research objectives was to study guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education; the 
specific objectives were 1) to study needs in good attribute development of administrator in areas of high basic education 2) to 
construct the guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education, 3) to perform the good attribute 
development of administrator in areas of high basic education, and 4) to evaluate the guideline of good attribute of administrator 
in areas of high basic education.   
 The research procedures were 4 steps;  
 The 1st step; the questionnaires was used in asking the 123 administrators from areas of high basic education. The 15 
persons were checked the needs in good attribute development of administrator in areas of high basic education.   
 The 2nd step; the interview form and Focus Group Discussion were used by asking the 13 experts to set the guideline. 
After that the guideline was inspected by 20 experts.    
 The 3rd step; the guideline of good attribute was brought to use with the   administrator in areas of high basic 
education.   
 The 4th steps; the questionnaire was used for 123 administrators for evaluation. The data were analyzed by using mean, 
SD., and content analysis. 
 The research results were as follows; 
 1. The needs in good attribute development of administrator in areas of high 
basic education were found that there were 3 groups 1) the administrators who were in position less than 4 years needed the 
dedication, volunteer, working mind in the backcountry areas, the knowledge in local language, the network for educational 
management. 2) the administrators who were in position between 4-8 years needed the ability of integration management, the 
vision in giving chance in this areas, and team setting. 3) the administrators who were in position more than 8 years needed 
learning exchange, academic network, knowledge about innovation for students in this areas. 
 2. The guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education. There were 3 stages of guideline. 1st 
the pre-development stage; the network setting, needs analyzed, and set the guideline. 2nd the development stage; giving 
knowledge and awareness, the workshop studying, and learning in the best practice schools and School based training, 
conclusion, knowledge presentation. 3rd the after development stage; knowledge applied, followed up, supporting, 
summarization and learning exchange, and extend result. The result of examined the guideline of good attribute of administrator 
in areas of high basic education was found that there were appropriate, possibility, useful, and accuracy. 
 3. The result of performance the good attribute development of administrator 
in areas of high basic education, the 10 networks were set in these areas. The development activities were needs surveying in 
good attribute development, the field trip in the best practice school, the workshop training course for administration. The details 
were as follows; 
  3.1 The administrators who were in position less than 4 years; the awareness, the dedicated, service mind, setting 
the clear target, workshop training course, the teachers should have good knowledge, ideal, and understand the instruction, 
setting the leader and can coordinate with people in areas. 
  3.2 The administrators who were in position between 4-8 years; vision in education, learning in the best practices 
school, using the knowledge in development planning that relevant with the needs or problems of areas, setting the teamwork, 
and praise when they were succeed.   
  3.3. The administrators who were in position more than 8 years; the innovation development, use the inquiry 
learning, and application of working, set the policy in using recourses, sharing system, the administrators were visited by the CEO 
of province, district, and region regularly. The vision was constructed by setting teamwork, set the rules, followed up and helping 
for target and potential. 
 4. The results of evaluation the guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education; the 3 
groups evaluated the factors of development, the development process and the output of development in the highest level of 
mean. 
 
Keywords : Guideline of good attribute , Administrator in areas of high basic Education 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปี ที่รัฐจะตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 วาดวยสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาที่กําหนดใหการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย กระทรวงศึกษาธิการเป็น
องคแกรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปูาหมายอยางมีคุณภาพ แตประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชนที่มีปใญหา
และอุปสรรคตอการไดรับบริการทางการศึกษา 
จึงทําใหการจัดการศึกษาไมบรรลุตามเปูาหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคน
ในประเทศไทย แตจากสถิติการคงอยูของนักเรียนที่เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได มีเพียงรอยละ 80 และพบวามีนักเรียนหลุดจากระบบปีละประมาณ 
200,000 คน ตัวเลขสะสม 10 ป ีเด็กและเยาวชนในชวงอาย ุ15-25 ปี ที่ไมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงมีจํานวนกวา 2 ลานคน (สภาการศึกษาแหงชาติ, 
2552) เกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจและปใญหาทางสังคม เชน ปใญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปใญหาการทําลายสิ่งแวดลอม ปใญหาสุขภาพอนามัย 
ปใญหาแรงงานไรฝีมือ และปใญหาการคามนุษยแ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กดอยโอกาสในเขตพื้นที่สูง ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน และใหความสําคัญกับ
การหาเล้ียงชีพมากกวาการสงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศึกษา หนวยงานภาครัฐเขาไปดูแลไดไมทั่วถึง จึงทําให เกิดปใญหาตาง ๆ ตามมามากมาย และ
เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาขึ้นสอดคลองกับผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคแกรมหาชน, 2559 : ออนไลนแ) ที่ไดสรุปสภาพ
ปใญหาของชุมชนพื้นที่สูงวา ประชากรสวนใหญขาดความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีการบุกรุกพื้นที่ปุา ทําลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่เป็น
ปุาตนน้ํา มีปใญหาสุขภาพอนามัย แรงงานไรฝีมือ มีการคามนุษยแ และเกิดปใญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปใญหาเหลานี้หากไมไดรับการแกไขจะเป็น
ตัวถวงการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมในวงกวางทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ รวมทั้งบั่ นทอน
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับประชาคมโลก 
 จากสภาพปใญหาในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงสอดคลองกับรายงานของสํานักงานบริหารยุทธศาสตรแและบูรณาการศึกษาที่ 1 กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 กลุม 16 จังหวัดเชียงราย พะเยา นาน แพร ในดานจุดออนของการจัดการศึกษาพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลง 2) ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมพรอมและไมทันสมัย 4) อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการไมพรอม ครุภัณฑแมีอายุการใช
งานมาก 5) ครูมีวุฒิไมตรงกับภาระงาน โยกยายบอย และขาดการพัฒนา 6) เปลี่ยนผูบริหารบอย 7) โรงเรียนขนาดเล็กมีมาก 8) ผูปกครองและชุมชนมี
ฐานะยากจนตองหาเล้ียงชีพจึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย (สํานักบริหารยุทธศาสตรแและบูรณาการศึกษาที่ 1, 2554) สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง
ในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง พบวา ผูบริหารขาดขวัญและกําลังใจ โยกยายบอย ขาดความมุงมั่นทุมเท มองปใญหาเป็นดานลบอีกทั้งหนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสามารถใหการสนับสนุน สงเสริมสวัสดิการ ความกาวหนาสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารแตกตาง
จากพื้นที่ปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราพร สุวรรณศรวล (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กดอยโอกาสทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไดสรุปปใญหาการจัดการศึกษาของนักเรียนบนพื้นที่สูงสอดคลองกับรายงานของสํานักงาน
บริหารยุทธศาสตรแและบูรณาการศึกษาที่ 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลง 2) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไมเพียงพอ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมพรอมและไมทันสมัย 4) อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการไมพรอม ครุภัณฑแมีอายุการใชงานมาก 5) ครูมี
วุฒิไมตรงกับภาระงาน ยายบอยและขาดการพัฒนา 6) เปลี่ยนผูบริหารบอย 7) โรงเรียนขนาดเล็กมีมาก 8) ผูปกครองและชุมชนมีฐานะยากจนตองหา
เล้ียงชีพจึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตแนภัส มโนการณแ (2555 : 166-173) ที่ศึกษาเร่ือง เง่ือนไขความสําเร็จใน
การบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร ไดแก นโยบายการจัดการศึกษาตองชัดเจน ตอเนื่องและเป็นรูปธรรม ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน
กําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่รวม สรางแรงจูงใจใหกับผูบริหารและครู จัดสวัสดิการที่เหมาะสม เสริมสรางขวัญและ
กําลังใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหรางวัล และการยกยองเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ผูบริหารและครูตองเป็นผูที่มีความรู ความ
เขาใจในบริบทสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอยางดี และที่สําคัญที่สุดตองเป็นผูมีความมุงมั่น เสียสละ มีจิต วิญญาณอาสา และมี
อุดมการณแของความเป็นครู  
 นอกจากนั้นมีนักวิชาการหลายทานที่คนพบวา ในการปฏิรูปการศึกษานั้นตองมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําที่
เหมาะสม โดยคุณลักษณะภาวะผูนําเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของผูบริหารที่จะชวยใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความมั่นใจและเป็นหลักในการปฏิบัติงานซ่ึงจะ
สงผลตอการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สําเนา หมื่นแจม (2555) ที่ศึกษาเรื่อง องคแประกอบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานพื้นที่สูงพบวา มี 5 องคแประกอบ ไดแก 1) การมีอุดมการณแ 2) ความคิดสรางสรรคแ 3) การเป็นแบบอยางที่ดี 
4) การสรางแรงบันดาลใจ และ 5) การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงจึงมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการศึกษา มีการทํางานเป็นทีมใหการสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน จากสภาพบริบทของพื้นที่จึงควรตองมีคุณลักษณะ ความรู ความสามารถที่
มีลักษณะเฉพาะ จึงจะสามารถจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนในพื้นที่เหลานี้ไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภูเขาสูง โดยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษาในบริบทของพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยคณะทํางานจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพเครือขายการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาสสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จังหวัดเชียงใหม เพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากองคแการยูนิ
เซฟแหงประเทศไทย และไดดําเนินงานตามโครงการดังกลาวตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557 และสามารถถอดแบบคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ไดดังนี้ 1) การปฏิบัติตน ไดแก การมีอุดมการณแ การเป็นผูที่มีความสามารถรอบดาน การเป็น
แบบอยางที่ดี 2) ความรูและทักษะ ไดแก ความรู และทักษะ 3) การปฏิบัติงาน ไดแก การสรางวัฒนธรรมในการทํางานแบบมีสวนรวม การสรางแรง
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บันดาลใจ การสรางเครือขาย หลังจากไดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาแลว คณะผูวิจัยไดสังเคราะหแขอเสนอของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่สูงที่มีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและผูทรงคุณวุฒิ สรางกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
สูง มีลักษณะเป็นการบูรณาการ ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนา 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การดําเนินการกอนการพัฒนา 2) การดําเนินการพัฒนา และ 3) หลังก าร
ดําเนินการพัฒนา  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดการศึกษาจึงมีความตระหนักและมุงมั่นที่จะพัฒนาการบริหารและสงเสริมการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปูาหมาย จึงมีความประสงคแที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง เพื่อใหสามารถบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงอยางเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในบริบทของพื้นที่สูง และสรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนอยางมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
 2. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
 3. เพื่อการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
 4. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง  
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาเอกสารและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดเรียบเรียงไวดังนี้ 
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษา 
 2. แนวคิดการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
 3. รูปแบบการบรหิารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 
 4. ความเป็นมาของการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง 
 5. แนวคิดการวจิัยเชิงคุณภาพ 
 6. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 7. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง แบงออกเป็น 2 
ขั้น ไดแก 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง โดยใชแบบสอบถาม เก็บ
ขอมูลจากกลุมที่ประสงคแเขารวมการพัฒนาดวยความสมัครใจ จํานวน 123 คน  
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง  โดยการ
สนทนากลุม แหลงขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ปรากฏและไดรับการยอมรับ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 15 คน ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว 
 ขั้นตอนที่ 2  การสรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง แบงออกเป็น 2 ขั้น ไดแก 
  ขั้นที่ 1  สรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผู บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง แหลงขอมูลคือ 
ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ปรากฏและไดรับการยอมรับ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 13 คน ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว 
  ขั้นที่ 2  ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง แหลงขอมูลคือ 
ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ปรากฏและไดรับการยอมรับ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 20 คน ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว 
 ขั้นตอนที่ 3  การดําเนินการพัฒนาผูบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สงู 
 แหลงขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ซ่ึงเป็นกลุมที่ประสงคแเขารวมการพัฒนาดวยความสมัครใจ จํานวน 123 คน  
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
 แหลงขอมูลคือ 1)  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 123 
คน โดยใชแบบสอบถาม และ 2)  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 15 คน 
โดยใชการประชาพิจารณแ 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จําแนกตามระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนง มีดังนี้ 
  1.1 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.52) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การปฏิบัติตน อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.58) ความรูและทักษะ อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.52) และการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( x  = 4.47) ตามลําดับ 
  1.2 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.32) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ความรูและทักษะ อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51) การปฏิบัติตน อยูในระดับมาก                  
( x  = 4.25) และการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( x  = 4.23) ตามลําดับ 
  1.3 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงมากกวา 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.47) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.74) ความรูและทักษะ อยูในระดับมาก ( x  = 4.32)  
และการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก ( x  = 4.31) ตามลําดับ 
 ผลการตรวจสอบความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จําแนกตามระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนง มีดังนี้  
 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 4 ปี ขอทีม่ีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดบัแรก คือ ดานการปฏิบัติตน 
ไดแก ความมุงมั่นทุมเท มีจิตวิญญาณอาสา ที่จะปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (f=15) ดานความรูและทักษะ ไดแก ความรูและความเขาใจ
ภาษาทองถิ่น ทวิภาษา (f=14) ดานการปฏิบัติงาน ไดแก เครอืขายการจัดการศึกษาในรูปแบบชมรมนักจัดการศึกษาพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร (f=13) 
 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี ขอที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ดานความรูและทักษะ ไดแก ความสามารถ
เชิงบูรณาการในการบริหารงานใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน  (f=15) ดานการปฏิบัติตน ไดแก วิสัยทัศนแในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (f=14) ดานการปฏิบัติงาน ไดแก การสรางทีมงานและใชการทํางานเป็นทีม (f=13) 
 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงมากกวา 8 ปี ขอที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ดานการปฏิบัติงาน ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูและมี
เครือขายทางวิชาการ (f=15) ดานความรูและทักษะ ไดแก ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 
(f=14) ดานการปฏิบัติตน ไดแก วิสัยทัศนแในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (f=13) 
 2. ผลการสรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง มี 3 ขั้น ดังนี้   
 ขั้นที่ 1 การดําเนินการกอนการพัฒนา ไดแก 1. การสรางเครือขาย 2. การวิเคราะหแความตองการ 3. การกําหนดแนวทาง   
 ขั้นที่ 2 การดําเนินการพัฒนา ไดแก 1. การใหความรูและสรางความตระหนัก 1.1 การศึกษาดวยตนเอง 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 
1.2.1 การหนุนนํา 1.2.2 การศึกษารายกรณี 2. การศึกษาพื้นที่จริง 2.1 การใชสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน 2.2 การใชสถานศึกษา
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีเป็นสถานที่ในการฝึกงาน 3. การสรุป นําเสนอองคแความรู และประเมินผล 
 ขั้นที่ 3 การดําเนินการหลังการพัฒนา ไดแก 1. การประยุกตแใชความรู และประสบการณแที่ไดรับนําไปประยุกตแใชในการบริหารงานใน
สถานศึกษาของตนเอง 2. การติดตาม สงเสริมและสนับสนุน เป็นการสรางขวัญและกําลังใจโดยใชการหนุนนํา 3. การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนและขยายผล เป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวคิดใหมหรือ
นวัตกรรมพรอมทั้งผลงานที่ไดนําไปใชในการบริหารงานในสถานศึกษาจนประสบผลสําเร็จเพื่อเป็นตนแบบใหแกผูอื่นไดนําไปประยุกตแใชตอไป 
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ความเป็นประโยชนแ และความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด 
 3. ผลการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
มีดังนี้ 1) วิเคราะหแความตองการในการพัฒนาของกลุม 2) ดําเนินการพัฒนา เชน การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ 
สัมภาษณแผูบริหาร สังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา การสัมภาษณแผูเกี่ยวของ การเชิญวิทยากรยอดครูผูมีอุดมการณแมาเป็นวิทยากรใหความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณแหลังการพัฒนาจัดตั้งกลุมเครือขาย (ไลนแ) รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาภายในเครือขายผานชองทาง
ที่กําหนดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดกิจกรรมนิเทศติดตามใหกําลังใจและรวมกันประชุมสรุปปใญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาโรงเรียน 
เผยแพรผลงานของสถานศึกษาในเครือขายในโอกาสตาง ๆ 
 4. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง มีดงันี้  
 4.1 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.63) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ปใจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.70) กระบวนการพัฒนา อยู
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.62)  และผลที่ไดรับจากการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.59) ตามลําดับ 
 4.2 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ผลที่ไดรับจากการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.60) ปใจจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.58) และกระบวนการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.52) ตามลําดับ 
 4.3 กลุมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงมากกวา 8 ป ีเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.67) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ กระบวนการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.71) ผลที่ไดรับจากการพัฒนา อยูใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.68) และปใจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.63) ตามลําดับ 
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สรุปและวิจารณ๑ผล 
 ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาฯ ของกลุมที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 4 ปี พบวา มีความมุงมั่นทุมเท มีจิตวิญญาณอาสา มีความรูและความ
เขาใจภาษาทองถิ่น ทวิภาษา กลุมที่ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี มีความสามารถเชิงบูรณาการในการบริหารงาน มีวิสัยทัศนแในการสราง
โอกาสทางการศึกษา มีการสรางทีมงานและทํางานเป็นทีม กลุมที่ดํารงตําแหนงมากกวา 8 ปี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีเครือขายทางวิชาการ มีความรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการศึกษา มีวิสัยทัศนแในการสรางโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีความรู ประสบการณแและ
มีการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความตองการในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตแนภัส  มโนการณแ (2555 : 166-173) ที่
ศึกษาเรื่อง เง่ือนไขความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร ไดแก การสรางแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน การใหรางวัล และการยกยองเชิดชูเกียรติ ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ สําเนา หมื่นแจม (2555) ที่ศึกษา
เรื่อง องคแประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง พบวา มี 5 องคแประกอบ ไดแก 1) การมีอุดมการณแ 2) ความคิด
สรางสรรคแ 3) การเป็นแบบอยางที่ดี 4) การสรางแรงบันดาลใจ 5) การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม และสอดคลองกับแนวคิดของ Hartly 
and Hinksman. (2003) ที่กลาววา ภาวะผูนําเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของผูบริหารที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความมั่นใจและเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ผลการสรางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
ผลการสรางแนวทางการพัฒนาฯ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติตน ดานความรูและทักษะ และดานการปฏิบัติงาน มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การดําเนินการกอน
การพัฒนา ไดแก สรางเครือขาย วิเคราะหแความตองการ กําหนดแนวทาง ขั้นที่ 2 การดําเนินการพัฒนา ไดแก การใหความรูและสรางความตระหนัก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก การหนุนนํา การศึกษารายกรณี หรือการใชการศึกษาพื้นที่จริง  โดยการใชสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เป็นสถานที่ใน
การศึกษาดูงานหรือเป็นสถานที่ในการฝึกงาน การสรุป นําเสนอองคแความรู และประเมินผล ขั้นที่ 3 การดําเนินการหลังการพัฒนา ไดแก การประยุกตแใช
ความรู การติดตาม สงเสริมและสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนและขยายผล การสรุปรายงานผล ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีขั้นตอน
กระบวนการสัมพันธแกันโดยใชแนวคิดทฤษฎีระบบมาเป็นหลักในการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2547 : 46) ที่กลาววา 
แนวทางอาจเป็นเพียงของจริงหรือการจําลองของจริง หรืออาจจะมีลักษณะเป็นทฤษฎี หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสูรูปธรรมหรือการปฏิบั ติได 
สอดคลองกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม (2551 : 93-94) ที่กลาววา องคแประกอบของระบบ จะตองมีสวนสัมพันธแกัน หรือมีผลกระทบตอกันและกัน 
หมายความวา ถาองคแประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนขององคแประกอบตัวอื่นดวย เชื่อในหลักการของความมีเหตุ มี
ผลของสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเป็นหลักการทางวิทยาศาสตรแที่สามารถพิสูจนแไดและเช่ือวาปใญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่มากกวาหนึ่งสาเหตุ ยัง
ไปสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ภูเจริญ (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน มีการดําเนินการ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขั้นที่ 2 
การประเมินกอนการพัฒนา ขั้นที่ 3 การพัฒนา ขั้นที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา และไปสอดคลองกับงานวิจัยของ Bush และ Grover (2004) ที่ศึกษา
เร่ือง การพัฒนาภาวะผูนํา : หลักฐานและความเชื่อ ผลการวิจัยพบวา ธรรมชาติและเนื้อหาของโปรแกรมเรื่องภาวะผูนํามีความคลายคลึงกันทั่วโลก มีการ
พัฒนาภาวะผูนําดวยวิธี การเรียนรูบนพื้นฐานของการทํางานการเรียนรูจากการปฏิบัติ การเป็นพี่เลี้ยง และการสอนงาน ไดแก การเป็นพี่เลี้ยงและการ
สอนงาน การเรียนรูบนพื้นฐานของงานและจากประสบการณแ เชน การไดรับมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน และการฝึกงาน 
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ความเป็นประโยชนแและความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะวา แนวทางการพัฒนาฯ เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของและความตองการของผูที่ประสงคแจะพัฒนาตนเองดวยความ
สมัครใจ จึงเป็นแนวทางที่สอดคลองกับความตองการอยางแทจริง และสามารถกําหนดเปูาหมายและเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองไดอยางเป็นอิสระ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย  ภูเจริญ (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาฯ จากผลการประเมิน พบวา ความเหมาะสมภาพรวม อยูในระดับมาก จึงทําแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ความเป็นประโยชนแ และ
ความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภากร เมฆขยายและคณะ (2557 : 144) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร พบวา จากการรวบรวมวิเคราะหแขอมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกั นดารดานความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ความสอดคลอง และความเป็นประโยชนแ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 ผลการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ผลการดําเนินการพัฒนาฯ มีดังนี้ การดําเนินการกอนการพัฒนา มีการวิเคราะหแความตองการโดยใชเครือขาย 10 เครือขาย มีการดําเนินการ คือ 
กลุมที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 4 ปี กิจกรรมพัฒนา ไดแก 1) สํารวจความตองการ 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติ ผล
ที่เกิดขึ้น คือ 1) มีความรูและเขาใจการจัดการเรียนการสอน 2) มีความตระหนักและปฏิบัติตนดวยความมุงมั่นทุมเท มีจิตวิญญาณอาสา 3) สรางเครือขาย
จัดการศึกษาในรูปแบบชมรม 4) สรางอุดมการณแและมีเปูาหมายชัดเจน กลุมที่ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี กิจกรรมพัฒนา ไดแก 1) สํารวจ
ความตองการ 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลที่เกิดขึ้น คือ 1) สรางวิสัยทัศนแรวมกับครู 2) ศึกษาเรียนรูจาก
สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีและนําคณะครูรวมทํากิจกรรมไปพรอม ๆ กัน 3) สรางทีมงานรวมกันทํางานกับครู ชมเชย และยกยอง กลุมที่ดํารง
ตําแหนงมากกวา 8 ปี กิจกรรมพัฒนา ไดแก 1) สํารวจความตองการ 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 3) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4) เชิญวิทยากร ยอดครูผูมีอุดมการณแมาเป็นวิทยากรใหความรู ผลที่เกิดขึ้น คือ 1) พัฒนาแสวงหาความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนํามาประยุกตแใชในการ
บริหารงาน 2) สรางเครือขายความรวมมือทํางานรวมกัน 3) สรางวิสัยทัศนแรวมกับครู จะเห็นวาแนวทางมีขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถเลือกวิธีการ
พัฒนา สอดคลองกับความตองการของผูเขารับการพัฒนา โดยมีองคแประกอบสําคัญ 3 สวน ซ่ึงประยุกตแมาจากรูปแบบการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
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ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารของ สินอาจ ลําพูนพงศแและคณะ (2557 : 76-96)  ไดแก 1) การดําเนินการกอนการพัฒนา หมายถึง 
การสรางเครือขายในการพัฒนา 2) การดําเนินการพัฒนา หมายถึง การใหความรูและสรางความตระหนัก เป็นการศึกษาดวยตนเอง 3) การดําเนินการหลัง
การพัฒนา หมายถึง การนําความรูและประสบการณแที่ไดรับจากการพัฒนาไปประยุกตแใชในการบริหารงานในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธรรม 
ธรรมทัศนานนทแ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารฯ และเพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนาฯ ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการพัฒนา คือ “รูปแบบพัฒนาแบบบูรณาการ
จากผูบริหารสูผลลัพธแการพัฒนาประเทศ” โดยเนนการบูรณาการ 2 ระดับ คือ 1) ขั้นตอนสาระการพัฒนา วิธีและกิจกรรมการพัฒนาประเทศที่เป็น
กระบวนการแบบบูรณาการ 2) ผลลัพธแการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ มีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้น คือ (1) ขั้นประเมิน (2) ขั้นเตรียม (3) ขั้นดําเนินการ 
(4) ขั้นประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ จามจุรี จําเมือง (2548 : 123-131) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเพทมหานคร ผลการวิจัย พบวา รูปแบบภาวะผูนํา มี 6 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศนแ 2) ดานการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 
4) ดานชุมชน 5) ดานคุณธรรม จริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ Kho (2001) ที่ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผลโครงการ
พัฒนาภาวะผูนําระดับโลก ของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบวา การมอบหมายใหศึกษาดูงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร ทําใหได
เรียนรูวัฒนธรรม การปรับตัว เกิดการเชื่อมั่นในตนเอง เกิดการใฝุรูในบริบทของโลก เขาใจสถานการ ณแในเชิงลึก ขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ เนน
ความสําคัญของการพัฒนาภาวะผูนําเชิงระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ Hartley และ Hinkaman (2003) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนํา : การ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเป็นระบบ พบวา การพัฒนาภาวะผูนําเป็นการพัฒนาความสามารถเพื่อชวยใหบุคคลเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยวิธีการใหม ๆ และ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถพัฒนาได 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่เป็นทางการ เชน หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนา และ
โปรแกรมการศึกษา และ 2) ลักษณะที่ไมเป็นทางการซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาภาวะผูนํา เชน ประสบการณแจากการปฏิบัติงานจริง  
 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จําแนกตามระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง อภิปรายผลได ดังนี้  
 ผลการประเมินฯ โดยรวม พบวา กลุมที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 4 ปี กลุมที่ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปี แตไมเกิน 8 ปี และกลุมที่ดํารงตําแหนง
มากกวา 8 ปี โดยรวม ดานปใจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ดานกระบวนการพัฒนา และดานผลที่ไดรับจากการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ทุกดาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวา ผูประเมินเห็นวาแนวทางการพัฒนาสามารถพัฒนาไดจริง สอดคลองกับความตองการ เกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปประยุกตแใช
ในการบริหารงานตรงตามภารกิจการดําเนินงานในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูวรินทรแ จาริยพานิช (2555 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่
สงเสริมและปใจจัยที่เป็นอุปสรรคตอการบริหารสถานศึกษาบนเขตพื้นที่สูงที่ผูเรียนเป็นชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตาก 
พบวา ปใจจัยที่สงเสริม คือ ผูบริหารมีความรู ความสามารถ และมีการสรางแรงจูงใจ ปใจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ บุคลากรไมเพียงพอ ชุมชนมีทัศนคติที่ไมดี
ตอผูบริหาร ครูยายออกบอย ความสามารถของครูไมตรงกับความตองการ ครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน แนวทางการพัฒนา คือ ปรับการเรียนการสอน 
ปรับทัศนคต ิพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหผูเรียนมีรายได สงเสริมใหคนในชุมชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น ปลูกฝใงทัศนคติที่ดีที่ถูกตองแกครูและบุคลากร สราง
ความเขาใจอันดีกับชุมชน และพัฒนาวิธีการอยูรวมกันอยางสรางสรรคแระหวางสถานศึกษากับชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราพร สุวรรณศรวล 
(2556 : 182) ที่ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา 
ปใจจัยนําเขาที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารงานโดยใชแรงจูงใจในการขับเคลื่อนผลผลิต
เกี่ยวของกับโอกาสทางการเรียนของนักเรียนที่สามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและประกอบอาชีพเลี้ ยงครอบครัวได ใชการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยการใชครูภูมิปใญญาทองถิ่นคูกับครูปกติซ่ึงจะทําใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงเป็นไปอยางมีความหมาย 
 
สรุปและข๎อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงมีความตองการในการพัฒนาตนเองในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงอาจจะมีความตองการพัฒนาแตกตางกันไปบาง เนื่องจากมีความรู ประสบการณแและมีการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  แตก็มีเปูาหมาย
เดียวกันคือตองการใหกระบวนการบริหารในสถานศึกษามีคุณภาพ จึงทําใหผลการตรวจสอบความตองการในการพัฒนาฯ ของผูบริหารมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาฯ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติตน ดานความรูและทักษะ และดานการปฏิบัติงาน มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การ
ดําเนินการกอนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การดําเนินการพัฒนา และขั้นที่ 3 การดําเนินการหลังการพัฒนา ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาฯ ที่มีขั้นตอนกระบวนการ
สัมพันธแกันโดยใชแนวคิดทฤษฎีระบบมาเป็นหลักในการพัฒนาที่ชัดเจน จึงทําใหผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได 
ความเป็นประโยชนแและความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด และผลจากการกลับไปประเมินผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง จําแนก
ตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทุกกลุมเปรียบเทียบกับเกณฑแที่กําหนดไว ผลโดยรวมจึงอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาฯ เกิดจากการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เป็นความ
ตองการพัฒนาดวยความสมัครใจ สามารถกําหนดเปูาหมาย และเลือกวิธีในการพัฒนาไดอยางเป็นอิสระ จึงเป็นแนวทางที่สอดคลองกับความตองการอยาง
แทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ นลธวัช ยุทธวงศแ (2556 : 36) ที่ศึกษาเร่ือง กลยุทธแการพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนลาง ที่ไดสรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษยแเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยแภายในองคแการ 
เพื่อใหไดทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ ที่สัมพันธแเกี่ยวของกัน เริ่มตั้งแตการวางนโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะหแงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนแ และ
การพัฒนาองคแการ ซึ่งจะตองทํางานรวมกันทุกฝุายทุกระดับเพื่อบริหารจัดการกระบวนการเพื่อวางแผนและดําเนินการบริหารทรัพยากรมนุษยแใหมีศักยภาพ
ในการทํางาน เพื่อผลผลิตสูงสุดขององคแการ  
 ผูที่มีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบทั้งหมดควรนําแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ไป
ใชเปน็แนวทางในการพิจารณา ตั้งแตระดับ มหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ผลิตครู สถาบันพัฒนาครู ผูบริหารระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งมัธยมและประถม โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรมีการพิจารณาบรรจุแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง  จากผูที่มีประสบการณแ มีความรูความเขาใจวัฒนธรรม 
ประเพณ ีวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง พรอมที่จะเสียสละและทุมเทใหกับการทํางานเพื่อใหเด็กนักเรียนบนพื้นที่สูงไดมีโอกาสเรียนหนังสืออยางมีคุณภาพ 
และควรศึกษาระบบการนิเทศ ติดตาม และมาตรฐานการบริหารของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่สูงที่พัฒนาขึ้น     
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสําเร็จลุลวงลงไดเกิดจากความรวมมือจากทุกภาคสวน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ พลเอกสุรยุทธแ จุ ลานนทแ 
องคมนตรี ศาสตราจารยแนายแพทยแเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ดร.รังสรรคแ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณหญิงษมา วรว
รรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิษณุ ตุลสุข ผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และนายสินอาจ ลําพูนพงศแ 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดกรุณาเป็นผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณแเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ   อันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่สูงในครั้งนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับการดําเนินการ 
ขอขอบพระคุณ นายชลํา อรรถธรรม ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รมยแ พะโยม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ที่ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ขอขอบคุณ คุณนงนุช โอวาทชัยพงศแ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ขอขอบคุณ คุณณภาภัช เพชรไทย และคุณปวีณา เขียวออน ที่
ชวยประสานงานหนวยงานตาง ๆ สําหรับการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และที่สําคัญยิ่ง ขอขอบพระคุณ นายณรงคแ อภัยใจ ประธานชมรมนักการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารและคณะกรรมการทุกทาน พรอมทั้งคณะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูงที่ไดกรุณาใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแในการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดกอกําเนิด เลี้ยงดู ครู อาจารยแที่ไดประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จใน
ชีวิตในวันนี้ คุณประโยชนแอันพึงมีจากแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง สังกั ดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบและอุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน  
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บทคัดยํอ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะองคแกรแหงการเรียนรูของ  ศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน  326  คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง  วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา  
  ผลการศึกษา พบวา   
 1. สภาพองคแกรแหงการเรียนรูของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3  โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ ดานการคิดอยางเป็นระบบ ดาน
บุคคลที่รอบรู ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน  ดานรูปแบบความคิด  และดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม  ตามลําดับ 
  2.  ขอเสนอแนะองคแกรแหงการเรียนรูของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3     
มีดังนี้  ควรสรางความตระหนักถึงความจําเป็นในการใชขอมูลสารสนเทศในการคิดวิเคราะหแ  และตัดสินใจเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง การทํางาน  เปิด
โอกาสใหบุคลากรมีแสดงความคิดเห็นการแกปใญหาของโรงเรียน  จัดการประเมินผลและใหผลตอบแทนแกบุคลากรรวมถึงการมีสวนรวมในการสรางองคแ
ความรูขององคแกร  จัดใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ตําแหนงหนาที่ การทํางานเพื่อการเรียนรูของแตละฝุาย   และทําความเขาใจระบบการทํางานที่ยึด
เปูาหมายขององคแกรเป็นสําคัญ 
 
ค าส าคัญ : องคแกรแหงการเรียนรู 
 
Abstract 
  This study aimed to investigate the conditions and recommendations of the organization learning  of Phu toey                
Phu kham academic development center of Phetchabun Primary Eeducation Service Area Office 3 The samples used in this study 
include 326 government teachers in school. The tools used in the study include A rating scale questionnaire 5 levels and an 
openning Suggestion. Data were analyzed by means of frequency, Percentage, median ,standard deviation And content analysis. 
  The research found that 
 1. The organization learning  of Phutoey Phu kham academic development center of Phetchabun Primary Eeducation 
Service Area Office 3 Overall, high level in every aspects , When considering each aspects sorting of sequence from much to little 
are the systems thinking , the well-rounded individuals , the common vision , the conceptual model and learning together as a 
team respectively. 
  2. The suggestions as the following  should  raise awareness of the need to use information in critical thinking and 
decision making to be used to improve performance , Opportunities for staff review the recommendations of the school , 
Management evaluation and compensation to people, and contribute to building a knowledge enterprise , Provide a modified 
role. position Working to learn each other's. And understand the system based on the goal of the organization is important. 
 
Keywords : The Organization Learning 
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บทน า 
ปใจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  รวมทั้งการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ  

เป็นยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – based  economy  society)  หรือระบบเศรษฐกิจที่อาศัยการผลิต  การแพรกระจาย    และการ
ใชความรูมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ดวยเหตุนี้ความรูจึงพื้นฐานสําคัญใน
การแขงขันสําหรับสังคมโลกปใจจุบัน ซ่ึงขอไดเปรียบของการแขงขันในโลกเศรษฐกิจ  คือ  คิดคนสิ่งใหม  ( innovate)  และการเปลี่ยนแปลง (Change)  
ไดรวดเร็วกวาผูอื่น  องคแประกอบของการนําไปสูเศรษฐกิจฐานความรู  ไดแก  นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ  
เทคโนโลยีและการคมนาคม  และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  (ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ,  อาชัญญา  รัตนอุบล,  ศิริชัย  กาญจนาวาสี,  สุวิมล  วองวาณิช  
และวชิราพร  อัจฉริยโกศล, 2550 : 57) 
 ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจึงเป็นกระแสผลักดันใหแตละองคแกรตองแสวงหาแนวทางในการสรางสังคมแหงการเรียนรูจะตองมีการ
พัฒนาองคแการ  พัฒนาบุคคลใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรูสังคมไทยที่พึงประสงคแคือ  สังคมแหงภูมิปใญญาและพัฒนาบุคคลใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู  
ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2555- 2559)  วาสังคมไทยที่พึงประสงคแ คือการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุก
มิติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแแข็งแรง  มีสติปใญหารอบรู  และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเพียร  และรูคุณคาความเป็น
ไทย  มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต  ควบคูกับเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน  และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3 จําเป็นอยางยิ่งที่
ตองพัฒนาองคแกรในทุกๆ ดาน  ใหเป็น  “ องคแกรแหงการเรียนรู ” เป็นองคแกรที่มีการพัฒนาและสรางเป็นฐานความรูที่เขมแข็งขององคแกร  เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ในสวนของสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเป็นครู ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจน
ผูบริหารการศึกษา จะตองสนใจในดานขอมูลขาวสาร  ซ่ึงเป็นความรูที่มาจากแหลงตาง ๆ โดยที่ผูที่มีขอมูลขาวสารมากก็จะกลายเป็นผูที่มีความทันสมัย 
อยูในยุคของสังคมฐานความรู คือการใชความรูเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เพราะความรูเกิดจากปใญญา   การคนหา  
ศึกษาคนควา มีการวิเคราะหแวิจัย เพื่อใหไดองคแความรูที่แทจริง เชื่อถือได  สามารถนําไปปฏิบัติได  บุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นผูมีความรู และรูจัก
แสวงหาความรูจนไดเป็นผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญ จึงจําเป็นอยางยิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาตองมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู (เบญจ
วรรณ แปูนนอก  ,ออนไลนแ, 2553)   
 จากสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางองคแกรแหงการเรียนรูของ(ศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุ
ขาม )สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 3  เพื่อใหเป็นองคแกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน สามารถเป็นองคแกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารราชการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  
2555 - 2559)  รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นงานคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพองคแกรแหงการเรียนรูของ ศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูของ ศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณแ  เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม   สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3 โดยมีขอบเขตเน้ือหาตามขอบขายของการเป็นองคแกรแหงการเรียนรูตามหลักวินัย  5  ประการของ  Peter  M.  
Senge (1990  อางถึงใน พนานันทแ  โกศินานนทแ, 2551 : 9)  ดังนี้  
  1. บุคคลที่รอบรู (Personal Mastery) 
  2. รูปแบบความคิด (Mental  Models) 
  3. การมีวิสัยทัศนแรวม (Shared Vision) 
  4. การเรียนรูรวมกันเป็นทีม (Team  Learning) 
  5. การคิดอยางเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  ของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3 ปีการศึกษา  2558  รวมทั้งสิ้น  102  คน  
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  ของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3ในปีการศึกษา  2559  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑแท่ีกําหนดไว จํานวน  5  คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพและขอเสนอแนะการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
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 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง  จํานวน 102 ชุด โดยสงทางไปรษณียแ และแนบซอง
เพื่อสงกลับคืนถึงผูวิจัย 

2. ตรวจสอบความสมบูรณแถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณ เพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
การวิเคราะหแขอมูลจะประกอบ  2  สวนคือ 
 1.  การวิเคราะหแสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

1.1  การวิเคราะหแคาความถี่  และรอยละ  สําหรับขอมูลเชิงกลุมในสวนที่ 1   
1.2 การวิเคราะหแคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับขอมูลเชิ งปริมาณในสวนที่  2  และนําผลที่ไดมาเทียบกับเกณฑแการแปล

ความหมาย  ดังนี้ 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับมากที่สุด 
     3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับมาก 
     2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับปานกลาง 
     1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับนอย 
     1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับนอยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สภาพองคแกรแหงการเรียนรูของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ  เขต 3  โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ดานการคิดอยางเป็นระบบ             
ดานบุคคลที่รอบรู  ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน  ดานรูปแบบความคิด  และดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม  ตามลําดับ 
 หากพจิารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 1.  ด๎านบุคคลที่รอบรู๎  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ  อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้  
การสรางความตระหนักถึงความจําเป็นในการใชขอมูลขาวสารเพื่อการคิดวิเคราะหแ  และตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการทํางาน การสนับสนุนใหบุคลากรมีการ
คนควาขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงดวยตนเอง  เพื่อเปลี่ยนแปลงใหตนเองมีความชํานาญเฉพาะดาน การจัดการใหมีการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่ทาง
สถานศึกษาจัดหาใหทั้งภายในและภายนอก การใหความสําคัญเรื่องการคนควาหาความรูเฉพาะดานของบุคลากร  เพื่อขยายขีดความสามารถและความ
เช่ียวชาญในการทํางาน  ตามลําดับ 
 2.  ด๎านรูปแบบความคิด โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
การสนับสนุนใหบุคลากรมีการคิดปรับปรุงงานตาง ๆ  เพื่อสามารถเชื่อมโยงสัมพันธแกันไดโดยงาย  การเชื่อมโยงประสบการณแเดิมมาใชในการเรียนรูและ
ปรับใชกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  การเปิดโอกาสใหบุคลากรเห็นความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธแของงานที่เกิดขึ้นจากเจตคติของทาน   และการให
ความสําคัญกับการนําปใญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาวิเคราะหแรวมกันในหนวยงานเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจรวมกัน ตามลําดับ 
 3. ด๎านการมีวิสัยทัศน๑รํวมกัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
ดังนี้  การใหความสําคัญกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศนแ  พันธกิจ  เปูาหมาย  และวัตถุประสงคแของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม 
การเปิดโอกาสและสนับสนุนใหทานมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนแและพันธกิจ  การจัดการประเมินผลและใหผลตอบแทน แกบุคลากรโดยใชพันธกิจ
ตัวชี้วัด  และการมีสวนรวมในการสรางองคแความรูขององคแกรมาเป็นสวนประกอบในการพิจารณา และการสรางความตระหนักถึงความจําเป็นในการ
แสวงหาแหลงขอมูลที่มีประโยชนแตางๆ เชน เอกสาร วารสาร ตามลําดับ 
 4. ด๎านการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้  การจัดใหมีสถานที่ในการพบปะพดูคุย เพื่อสรางความรูอันเป็นประโยชนแในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  การจัดใหมีการสรางทีมงานที่ยืดหยุน  
สามารถปรับเปลี่ยนหนาที่กันได  การสนับสนุนในการทํากิจกรรมของทีมแตละฝุาย  และ การจัดใหมีการสับเปลี่ยนแตละตําแหนงการทํางานเพื่อการ
เรียนรูของ แตละฝุาย ตามลําดับ 
 5. ด๎านการการคิดอยํางเป็นระบบ  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมาก
ไปหานอย  ดังนี้  การจัดลําดับความสําคัญของงานอยางเป็นระบบเพื่อประหยัดคาใชจาย  การจัดลําดับความสําคัญของงานอยางเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการจัดใหมีการประชุมเสนอแนวคิดในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติที่เกิดอุปสรรคใหเป็นระบบ  และ การทํา
ความเขาใจระบบการทํางานที่ยึดเปูาหมายขององคแกร ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ของศูนย๑พัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ๑  เขต 3 
 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูของศูนยแพัฒนาวิชาการ พุเตย พุขาม   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณแ  เขต 3  สรุปไดดังนี้  

 1.  ด๎านบุคคลที่รอบรู๎  มีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู ดังนี้ ควรสรางความตระหนักถึงความจําเป็นในการใช
ขอมูลขาวสาร การคิดวิเคราะหแ  และตัดสินใจ เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการทํางาน ควรสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาอิสระใหมากขึ้น ควรเรียนรู 
เพิ่มศกัยภาพของตอนเพื่อกาวสูจุดหมาย และความสําเร็จที่กําหนด ตามลําดับ 
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 2. ด๎านรูปแบบความคิด  มีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู ดังนี้  ควรเปิดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวน
รวมในการสรางองคแความรูใหม ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาอยูเสมอ  มีการแสดงความคิดเห็นการแกปใญหาของโรงเรียน   ไมควรยึดติดกับรูปแบบ  
และกระบวนการทํางานแบบเดิม ๆ  และพรอมที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ อยูเสมอ พรอมที่จะปรับแนวคิด  วิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสม  และสอดคลองกับ
นโยบายทางการศึกษา  ตามลําดับ 
 3. ด๎านการมีวิสัยทัศน๑รํวมกัน  มีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู ดังนี้  ควรจัดการประเมินผลและใหผลตอบแทน
แกบุคลากรตามตัวชี้วัด และการมีสวนรวมในการสรางองคแความรูขององคแกรมาเป็นสวนประกอบในการพิจารณา  ควรเปิดโอกาสใหบุคลากรมีการสวนรวม
ในการวางกรอบวิสัยทัศนแ หรือเปูาหมายใหมากขึ้น และควรตระหนักเสมอวาความสําเร็จขององคแกรเป็นภาระรับผิดชอบรวมกันของบุคลากรทุกคน 
ตามลําดับ 
 4. ด๎านการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม มีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู ดังนี้ ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ความ
รับผิดชอบ ในการทํางานเพื่อการเรียนของแตละฝุาย ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  และควรสรางบรรยากาศการเรียนรูและทํางานรวมกัน
แบบกัลยาณมิตร ตามลําดับ 
 5. ด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ มีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู ดังนี้  ควรทําความเขาใจระบบการทํางานที่ยึด
เปูาหมายความสําเร็จขององคแกรเป็นสําคัญ สงเสริมสนับสนุนการคนหาความรูใหม ๆ เฉพาะดานตามความถนัดและความสนใจของบุคลากรแตละคน  
เพื่อที่จะขยายขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  และควรตระหนักถึงความจําเป็นในการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการคิดวิเคราะหแ  
และตัดสินใจในการปรับปรุงงาน  ตามลําดับ 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 1.  ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
  1.1  ครูควรตระหนักถึงความจําเป็นในการจัดระบบความสําคัญของงาน ทําความเขาใจในขั้นตอนการทํา งาน และมีการรวมกัน
แกปใญหาอยางเป็นระบบ 
  1.2  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหบุคลากรไดรวมกันแสดงความคิดเห็นการแกปใญหาของสถานศึกษาและจัดใหมีการสับเปลี่ยนบทบาท
ตําแหนงการทํางานเพื่อการเรียนรูของแตละฝุาย 
  1.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรสงเสริมและสนับสนุนจัดการอบรม ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหบรรลุเปูาหมายขององคแกร 
 2.  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป  
 2.1  ควรศึกษา เร่ือง กลยุทธแการพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

2.2  ควรศึกษา เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษา 
 2.3  ควรศึกษา เร่ือง พฤติกรรมผูนํากับการพัฒนาทีมงานในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ป๓ญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผ๎ูสอนระดับปฐมวัย   
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1-2 

The Problems of the Inclusive Education Management of Early 
Childhood Teachers under Tak Primary Education Service Area Office 1-2 

 
พวงพิศ  เรืองศิริกุล1 

Poungpit  Ruangsirikul 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ  เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1-2  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 และ เขต 2  จํานวน 234 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะหแขอมูลครั้งนี้ใชสถิติ 
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแขอมูล 
 ผลการวิจัยพบวา   

สถานภาพของครูผูสอนระดับปฐมวัยที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  
 1. ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดาน  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  
คือ ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานการจัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  และ ดานการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล ตามลําดับ 
 2.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีดังนี้  
 2.1 ดานการพัฒนาบุคลากร มีแนวทาง ดังนี้  จัดอบรมและติดตามผลสัมฤทธิ์  ตามศักยภาพและเป็นรายบุคคล  ผูบริหารตองเห็นความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จัดสรรบุคลากรใหอยางพอเพียงและมีครูดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะ  และใหครูไดรับการอบรมและศึกษาดูงาน 
 2.2  ดานการจัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีแนวทาง ดังนี้ จัดงบประมาณและบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดอาคารสถานที่   
ควรจัดสรรใหนักเรียนเรียนรวมโดยเฉพาะ  ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหองเรียน อาคารเรียนใหเหมาะสมกับเด็กพิการเรียนรวม  และจัดหาสื่อใหเด็กพิการ
โดยเฉพาะ 
 2.3  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  มีแนวทางดังนี้  ประชุมผูปกครองเขา ใจกับสภาพปใญหาที่ตนเองเจอ  ควรจัดบุคลากรดานการศึกษา
พิเศษโดยตรงใหกับโรงเรียน  และชี้แจงจุดประสงคแที่ชัดเจนแกครูผูสอนใหเห็นความสําคัญของการเรียนรวมและการพัฒนาศักยภาพผูเรียนขึ้ นอยูกับ
ครูผูสอน 
 2.4  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีแนวทาง ดังนี้  จัดบุคลากรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อ
ชวยเหลือครูในเรื่องการเรียนรวม ควรมีการกํากับ ดูแลจากหนวยงานระดับสูงขึ้นไปอยางตอเนื่อง และเป็นระบบมากขึ้น  และจัดผูนิเทศและติดตามและ
ใหคําแนะนําเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the problems of the inclusive education management of early 
childhood teachers under Tak Primary Education Service Area Office 1-2. The participants of the research were 234 early 
childhood teachers under Tak Primary Education Service Area Office 1-2. The research instruments were questionnaires. The 
collected data were analyzed by percentages, arithmetic means, and standard deviation. 
 The findings of the research indicated that; 
 Most respondents were females in the age group 30-40 years holding a bachelor's degree and teaching in the small 
schools. 
 1. On the whole, the problems of the inclusive education management of early childhood teachers under Tak Primary 
Education Service Area Office 1-2 seemed to be at the high level. When each side was considered that had arithmetic means 
with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, the personnel development, the building 
arrangement and environmental development, the potential development of learners, and supervision, monitoring, and 
evaluation respectively. 
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 2. The approaches to the inclusive education management were as follows: 
 2.1 In terms of the personnel development, it can be said that the school should focus on training and monitoring 
achievement with potential individually. The school administrators should place importance on the inclusive education. In 
addition, the school administrators should concentrate on recruiting sufficient officers, especially child care teachers. The 
teachers should be also given the opportunity to train and observe activities. 
 2.2 In the side of the building arrangement and environmental development, it was found that the school 
administrators should approve the budget and recruit officers for the building arrangement. Moreover, the teachers should 
prepare the learners for the inclusive education. In addition, the teachers should appropriately provide classrooms and buildings 
for children with special needs for the inclusive education. The teachers should also prepare special learning materials for 
children with special needs. 
 2.3 In the side of the potential development of learners, it can be said that the schools should hold the parent 
meeting to help parents understand the problems found by them. In addition, the schools should recruit special education 
officers. The school administrators should also clearly explain the objectives of the inclusive education to teachers to raise 
awareness and give precedence to the inclusive education. Moreover, the potential development of learners should be teacher 
responsibilities. 
 2.4  In terms of supervision, monitoring, and evaluation, it can be said that the schools should give related persons 
the opportunity to participate in supervision, monitoring, and evaluation for supporting teachers in the inclusive education. In 
addition, the high-level organizations should continuously and systematically monitor inclusive education. The schools should 
identify the right people for supervision and monitoring to provide clear guidelines for the inclusive education. 
 
Keyword : The inclusive education management 
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : 24 หมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10  การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมี

สิทธิ  และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปี การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปใญญา อารมณแ สังคมการส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมี
สิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความตองการพิเศษนั้น เพื่อใหเกิดความเสมอภาคกันทางการศึกษา ดังนโยบายการจัดการเรียน
รวม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน บนหลักการสิทธิมนุษยชน ไดแก 1) การจัดการศึกษาแบบใหเปลา มุงใหคนพิการ ทุกคนมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป ีจัดบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมแกเด็กพิการและครอบครัว ใหสถานศึกษาจัดใหคนพิการไดรับบริการ
สนับสนุนตามที่กําหนดใน IEP 2) การจัดการศึกษาที่ทุกคนเขาถึงได คือการจัดการศึกษาใหคนพิการเป็นพิเศษจัดการเรียนการสอนเด็กพิการใน
สภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด โดยใหไดรับการพัฒนาทุกดาน ใหนักเรียนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2545  3) การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยมุงพัฒนาใหสถานศึกษามีความพรอม สงเสริมการ
ผลิต พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสําหรับคน
พิการและสนับสนุนการพัฒนาครูและผูบริหาร 4) การศึกษาที่สามารถปรับใหเหมาะกับผูเรียน จัดการศึกษาแกคนพิการอยางหลายรูปแบบ สอดคลองกับ
ความตองการจําเป็นพิเศษของนักเรียนพิการเป็นเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ใหจัดสอนและฝึกทักษะชีวิตใหกับนักเรียนพิการนอกเหนือจากการสอนวิชาการ
ใหมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนพิการระดับมาก โดยเพิ่มเนื้อหาสาระ หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรูสําหรับคนพิการแตละประเภท (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548 :1-2)  

จากแนวนโยบายดังกลาวเห็นไดวาการดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อทุกฝุายใหความรวมมือกันตั้งแต
ระดับนโยบาย การประสานความรวมมือระหวางองคแกรที่เกี่ยวของ การพัฒนาบุคลากร การไดรับงบประมาณสนับสนุน และสิ่งที่จะสงผลตอผูเรียนมาก
ที่สุดคือสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยทุกฝุายรวมมือกันเพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ดังประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑแและวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาวาดวยการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ในการจัดการเรียนรวมยังมีจุดออนบางประการ ทั้งนี้เนื่องมาจากความคิดที่วาการเรียนรวม เป็นการที่เด็กที่มีความจําเป็นพิเศษ
ไดรับโอกาสเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกฝุายใหสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับความจําเป็นทางดานรางกาย อารมณแ สังคม จิตใจ สติปใญญา และการเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กใหไดสูงสุดนั้น 
โรงเรียนตองเตรียมเด็กที่มีความตองการพิเศษใหพรอมจึงจะเขาเรียนรวมได  (เบญจา ชลธารแนนทแ,2543) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive 
education) จึงเป็นการจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไป  เป็นการเสนอใหนักการศึกษาพิจารณาถึง
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คุณคาของการพัฒนาคน ซ่ึงตองไดรับการพัฒนาทุกดานของวิถีแหงชีวิต เพื่อใหมีความสามารถ ความรู และทักษะในการดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและ
สังคมไดอยางเป็นสุขและมีคุณคา (สมพร หวานเสร็จ, 2543 : 2) 

จากความเป็นมา ปใญหาตาง ๆ ขางตนผูวิจัย มีความสนใจศึกษาปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2 เพื่อใหเกิดประโยชนแตอการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวมตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2 โดยมีขอบเขตเน้ือหา  4  ดาน ดังนี้    
 1.  ดานการพัฒนาบุคลากร 
 2. ดานการจัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 3.  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
 4.  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เป็นครูผูสอนในระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2  
จํานวน  234 คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ของครูผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2   มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 234 ชุด โดยสงทางไปรษณียแ และแนบซองเพื่อสงกลับคืนถึง
ผูวิจัย 
 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 212 ชุด  คิดเป็นรอยละ 90.60 และตรวจสอบความสมบูรณแถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณ เพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
การวิเคราะหแขอมูลจะประกอบ  2  สวนคือ 
 1.  การวิเคราะหแสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

1.1 การวิเคราะหแคาความถี่  และรอยละ  สําหรับขอมูลสวนที่ 1   
1.2  การวิเคราะหแคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับขอมูลเชิงปริมาณในสวนที่  2   

และนําผลที่ไดมาเทียบกับเกณฑแการแปลความหมาย  ดังนี้ 
   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับปใญหา  อยูในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับปใญหา  อยูในระดับมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับปใญหา  อยูในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับปใญหา  อยูในระดับนอย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับปใญหา  อยูในระดับนอยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพของครูผูสอนระดับปฐมวัยที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  
 1. ปใญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดาน  เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย  คือ ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานการจัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  และ ดานการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล ตามลําดับ 
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 2.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีดังนี้  
 2.1 ดานการพัฒนาบุคลากร มีแนวทาง ดังนี้ จัดอบรมและติดตามผลสัมฤทธิ์ ตามศักยภาพและเป็นรายบุคคล ผูบริหารตองเห็นความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จัดสรรบุคลากรใหอยางพอเพียงและมีครูดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะ  และใหครูไดรับการอบรมและศึกษาดูงาน 
 2.2  ดานการจัดอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีแนวทาง ดังนี้ จัดงบประมาณและบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดอาคาร
สถานที่   ควรจัดสรรใหนักเรียนเรียนรวมโดยเฉพาะ  ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหองเรียน อาคารเรียนใหเหมาะสมกับเด็กพิการเรียนรวม  และจัดหาสื่อให
เด็กพิการโดยเฉพาะ 
 2.3  ดานการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  มีแนวทางดังนี้  ประชุมผูปกครองเขาใจกับสภาพปใญหาที่ตนเองเจอ  ควรจัดบุคลากรดานการศึกษา
พิเศษโดยตรงใหกับโรงเรียน  และชี้แจงจุดประสงคแที่ชัดเจนแกครูผูสอนใหเห็นความสําคัญของการเรียนรวมและการพัฒนาศักยภาพผูเรียนขึ้ นอยูกับ
ครูผูสอน 
 2.4  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีแนวทาง ดังนี้  จัดบุคลากรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
เพื่อชวยเหลือครูในเรื่องการเรียนรวม ควรมีการกํากับ ดูแลจากหนวยงานระดับสูงขึ้นไปอยางตอเนื่อง และเป็นระบบมากขึ้น  และจัดผูนิเทศและติดตาม
และใหคําแนะนําเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 1.  ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1.1 ควรสงเสริมสนับสนุนโดยการสงครูเขารับการอบรม/สัมมนาใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  1.2  ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการฝึกทักษะในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
  1.3  ควรมีการพัฒนาเอกสารเสริมความรูและประสบการณแในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 
  1.4  ควรมีการดําเนินการเรื่องการจัดสภาพแวดลอมใหสะอาดรมรื่นและสวยงามเอื้อตอการเรียนรู   และเอื้อตอการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  1.5  ควรจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียนและชวยเหลือครูในการจัดการเรียนรวม 
 2.  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป  
  2.1  ควรศึกษา เร่ืองการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

2.2  ควรศึกษา เร่ือง การพัฒนาเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
  2.3  ควรศึกษา เร่ือง รูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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บทคัดยํอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (2) เพื่อศึกษาการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยศึกษากรอบการคิดเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ภาวะผูนําแบงออกเป็น 4 
แบบ ไดแก แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีสวนรวม แบบเนนความสําเร็จ 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเป็นครูผูสอนในสถานศึกษาจํานวน 186 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เป็นแบบสอบถาม   การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธแหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
แบบเพียรแสัน  ผลการศึกษาพบวา  

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมากไป
หานอย คือ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบเนนความสําเร็จ รองลงมาคือแบบสนับสนุน และ แบบมีสวนรวมตามลําดับ  

2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา รองลงมาคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอันดับสุดทายคือ การวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน ตามลํากับ 

3. ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีสวนรวมและแบบเนนความสําเร็จ มีความสัมพันธแทางบวกกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
ค าส าคัญ :  ความสัมพันธแ, พฤติกรรมภาวะผูนํา, การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the leadership behavior of school administrators of the schools 
in Mueang Tak District, Tak Province under Secondary Education Service Area Office 38, (2) the academic management of the 
schools in Mueang Tak District, Tak Province under Secondary Education Service Area Office 38, and (3)  the relationship between 
the leadership behavior of school administrators and the academic management of the schools in Mueang Tak District, Tak 
Province under Secondary Education Service Area Office 38. The conceptual framework contained 2 parts – the leadership 
behavior of school administrators and the academic management of the schools. The leadership behavior of school 
administrators consisted of 4 types; that is, directive leadership, supportive leadership, participative leadership, and achievement-
oriented leadership. The academic management of the schools contained 5 sides; the curriculum development, the 
development of the learning process, measurement, evaluation, and credit transfer, the research for the education quality 
improvement, and the development of materials, innovation, and educational technology. The samples of the research were 186 
teachers. The instrument used in the research was questionnaires. The collected data were analyzed by arithmetic means, 
standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. The f indings of the research indicated that;   

1. On the whole, the leadership behavior of school administrators of the schools in Mueang Tak District, Tak Province 
under Secondary Education Service Area Office 38 seemed to be at the high level. When each side was considered that had 
arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, achievement-oriented 
leadership, supportive leadership, and participative leadership respectively. 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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2. On the whole, the academic management of the schools in Mueang Tak District, Tak Province under Secondary 
Education Service Area Office 38 seemed to be at the high level. When each side was considered that had arithmetic means with 
descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, the curriculum development, the research for the 
education quality improvement, and measurement, evaluation, and credit transfer respectively. 

3. On the whole, the positive relationship between the leadership behavior of school administrators containing directive 
leadership, supportive leadership, participative leadership, and achievement-oriented leadership and the academic management 
of  the schools in Mueang Tak District, Tak Province under Secondary Education Service Area Office 38 seemed to be at the high 
level with statistical significance at the 0.01 level. 

 
Keywords :  The Relationship, the Leadership Behavior, the Academic Management 
 
บทน า 

ปใจจุบันวิทยาการตางๆ ในสังคมไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี จึงสงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของคนไทย การแขงขันเพื่อความอยูรอดของมวลประเทศตางๆ มีอัตราสูงขึ้น
ทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศจึงมิไดขึ้นอยูกับทุนอีกตอไปแตจะขึ้นอยูกับคุณภาพและศักยภาพของคนเป็นสําคัญจึงถือไดวามนุษยแเป็นผูชี้
ขาดความสําเร็จองคแการพัฒนาในทุกๆดาน ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จึงตองมีการเตรียมความ
พรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนแอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนแและสรางภูมิคุมกันใหกับทุก
ภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554, 2550: 3) 

ดวยเหตุดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545: 23)            
ไดกําหนดนโยบายใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ใหเขาสูมาตรฐานแหงความเป็นเลิศ โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
การศึกษาใหมีเอกภาพ นโยบายและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งใหมีการกระจายอํานาจลงไปสูทองถิ่นและสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว
ในการบริหารและการจัดการภายใน การสนับสนุนใหบุคคลและองคแกร ในชุมชน มีสวนรวมตัดสินใจ ในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  การกระจายอํานาจทางดานวิชาการโดยมีเครือขายงานวิชาการเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ จึงจําเป็นและควรดําเนินการใหทันตอ
สังคมในยุคขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะเครือขายนี้ตองลงถึงแหลงผลิตทรัพยากรมนุษยแ คือ สถานศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินงานให
บรรลุเปูาหมายคุณภาพการศึกษาคือผลผลิตที่เป็นความพอใจของผูที่เกี่ยวของทุกคน ทุกฝุาย นั่นคือ “คนที่มีคุณภาพ”(กองวิจัยทางการศึกษา, 2539: 89) 
 จึงสรุปไดวา นโยบายมาตรการและทิศทางของการจัดการศึกษาของไทยมุงไปที่การพัฒนาคุณภาพของคน โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงาน ที่เป็นกลไกลสําคัญ 3 ประการ คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยางสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายตางๆ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดเปูาหมายและสภาพความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเป็นกรอบยุทธศาสตรแภายในวิสัยทัศนแที่ วา 
“ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ” (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7,2554) แตการที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุตามเปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นอยางยิ่งที่จะมีปใจจัยสําคัญๆ ที่สงเสริมและสนับสนุนหลายประการเชน ระบบการบริหาร 
ผูบริหารสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้ปใจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูบริหารการศึกษาเพราะผูบริหารเปรียบเสมือนเฟืองหลักที่จะตองรับผิดชอบสูงสุดตองาน และ
ภารกิจตางๆ ในสถานศึกษา ปใญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษา เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปใญหาเหลานี้สวนหนึ่งเป็นผลที่เกิดจากการบริหารนั่นเอง 
 จึงอาจกลาวไดวา การดําเนินกิจกรรมตางๆขององคแการจะมีประสิทธิผลสําเร็จมากนอยเพียงใด จะขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารเป็น
สําคัญ การบริหารเป็นทั้งศาสตรแและศิลปเป็นเรื่องที่มีจุดมุงหมาย แตไมอาจมองเห็นหรือวัดไดโดยตรง แตเป็นเรื่องความสําเร็จตามเปู าหมายตองอาศัย
ความพยายามของผูอื่นซ่ึงมีความสําคัญตอองคแการ ความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานขึ้นอยูกับปใจจัยหลายอยางซ่ึงปใจจัยที่สําคัญที่สุดคือผูบริหาร
(ไพฑูรยแ เจริญพันธุวงศแ, 2540: 64) ซ่ึงภารกิจอีกสวนหนึ่งของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษามีอิสระ คลองตัวรวดเร็ว แบงออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปโดยมีงานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญเนื่องจากงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณแการเรียนรู 
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2547: 62) 
กลาววา ประสิทธิภาพของการบริหาร การดําเนินงานของสถานศึกษา ขึ้นอยูกับผูอํานวยการสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูนําในการบริหารจัดการโดยเฉพาะดานวิชาการ 
ผลผลิตที่ไดก็คือ คุณภาพนักเรียน ดังนั้น ความสําเร็จหรือลมเหลว การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงอยูที่การบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เพื่อใหเป็นขอมูลในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการใหกาวหนายิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
2. เพื่อศึกษาการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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สมมุติฐานการวิจัย 
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธแกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2559 ม ี5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปใญญา โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โรงเรียน
ถนอมราษฏรแบํารุง  และโรงเรียนวังประจบวิทยาคม  มีครูจํานวน 343 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครผููสอนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2559  มี 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปใญญา โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
โรงเรียนถนอมราษฏรแบํารุง  และโรงเรียนวังประจบวิทยาคม จํานวน 186 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ 
เครจซ่ีและมอรแแกน (Krejcie  and  Morgan) และแบงจํานวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน เพศ จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุํมตัวอยําง(คน) 
1 

โรงเรียนตากพิทยาคม 
ชาย 49 26 

97 
หญิง 131 71 

2 
โรงเรียนผดุงปใญญา 

ชาย 32 17 
60 

หญิง 80 43 
3 

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
ชาย 7 4 

9 
หญิง 9 5 

4 
โรงเรียนถนอมราษฏรแบํารุง   

ชาย 5 3 
9 

หญิง 10 6 
5 

โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 
ชาย 8 4 

11 
หญิง 12 7 

รวม 343 186 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมลู 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําและการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2559 เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสาํรวจรายการ ( Checklist) สอบถามเกีย่วกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ประสบการณแ 
และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale)  มี 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) กําหนดน้ําหนัก คะแนน 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) มี 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) กําหนดน้ําหนัก คะแนน 5 ระดับ  
   การสร๎างและการทดสอบเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือในการศึกษา ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษาโดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา เพื่อกําหนดแนวคิดและคํานิยาม 

2. สรางแบบสอบถามใหคลอบคลุมแนวคิด และขอบเขตของการศึกษา   
3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยแที่ปรึกษาตรวจสอบและใหคําแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองและตรงตามเนื้อหา 
4.หาคุณภาพของเครื่องมือ การหาคุณภาพของแบบสอถามในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเป็น การหาความเที่ยงตรง (Validity) และหาความ

เชื่อมั่น (Reliability)ความเที่ยงตรง (Validity) การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามฉบับนี้ ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นแลวนําเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแกภาษา เนื้อหา และโครงสราง เพื่อใหเกิดความเขาใจแกผูตอบ และสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคแที่ตองการวัดและนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนใชเก็บขอมูล คัดเลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป และปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ ผูเชี่ยวชาญ  

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งโดยใชเกณฑแ
ตามขอ 4  

6. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามรวมกบัอาจารยแที่ปรึกษางานวจิัยอกีครั้งหนึ่ง 
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7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวนําคะแนน
ที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

8. หาคาอํานาจจาํแนกแบบสอบถามโดยวิธหีาความสัมพันธแระหวางคะแนนจากการตอบรายขอกับคะแนนรวมปรากฏวามีคาอาํนาจจําแนก
รายขอระหวาง 0.22 ถึง 0.63 

9. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาทั้งฉบับ ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 

10. นําแบบสอบถาม นาํไปสอบถามกลุมตัวอยางที่กําหนดไว  
วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยชี้ใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคแของการวิจัยตลอดจนวิธีการตอบแบบสอบถามเพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตอง และดําเนินการไปเก็บดวยตนเองภายใน 15 วัน รับแบบสอบถามคืนมาและมีความสมบูรณแถูกตอง จํานวน 186 ชุด คิดเป็นรอยละ 100 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
    1. สถิติที่ใช๎ในการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( a -
Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 96 – 102) 
     2. สถิติพื้นฐาน  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมตุิฐาน  สถิติในการทดสอบความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพยีรแสัน    

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จากการวิเคราะหแขอมูลดังนี้ 

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรก คือ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบเนนความสําเร็จ รองลงมาคือแบบสนับสนุน และ แบบมีสวนรวมตามลําดับ 
สวนอันดับสุดทายคือ แบบบงการ  

2. การบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยูใน
ระดับมากโดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และอันดับสุดทายคือ การวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับ  

3. ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีสวนรวมและ
แบบเนนความสําเร็จ มีความสัมพันธแทางบวกกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธแกับการการพัฒนากระบวนการเรียนรูมากที่สุด และพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธแ
กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาดานการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียนนอยที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก ในการดําเนินงานขึ้นอยูกับปใจจัยหลายอยางซ่ึงปใจจัยที่สําคัญที่สุดคือผูบริหาร ซ่ึงมีบางประเด็นควรนํามาอภิปรายไดดังนี้ คือ จาก
การศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรก คือ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบเนนความสําเร็จ รองลงมาคือแบบสนับสนุน และ แบบมีสวนรวมตามลําดับ 
สวนอันดับสุดทายคือ แบบบงการ ตามลําดับ ทั้งนี้เป็นเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให
ผูเรียน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตนแ โดยการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 
2542 และที่แกไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  รวมทั้งระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติใหสถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคล ทําใหผูบริหารจะตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนแ โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจนแ สารรัตนะ (2546: 
175) ไดอธิบายถึงภาวะผูนําวาเป็น กระบวนการที่ผูบริหาร  จะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่นมีจุดมุงหมายเพื่อใหกา รปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมาย
องคแการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ทิพยแสุบรรณแ (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 มีการบริหารวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวีระ เสาวมุท (2548 :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษา พบวา “ผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารหลักสูตร  การดําเนินการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและการสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตรอยูในเกณฑแมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของธํารง ฤาธา (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมของโรงเรียนนํา
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รองและโรงเรียนเครือขายจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา  สภาพการจัดทําหลักสูตร  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  โดยภาพรวมเห็นวามีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของสฤษติ์ กุลภา(2548:บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามแนวการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอินทร วุฒิชัย(2546:บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต 8 พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร 
ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของประพันธแ เมาเวียงแก(2549:89) ไดวิจัย
เร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวามีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู 7 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
    ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยูใน

ระดับมาก  โดยสามารถเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมาคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับ สวนอันดับสุดทาย ไดแก การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ทั้งนี้เพราะวาสถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีระบบ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 และที่
แกไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษา คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชนและทองถิ่น สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย  บุญประเสริฐ (2546: 14)  ไดใหทัศนะของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาวา “การ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาที่แทจริงนั้นมีความหมายและขอบเขตกวางขวางมากกวาตัวหลักสูตรและการสอนแตจะมีหลักสูตรเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  หลักสูตรจะเป็นตัวกํากับเนื้อหาความรู ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคแ”  สอดคลองงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ทิพยแสุบรรณแ 
(2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 มีการบริหารวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจรณาเป็นรายดานพบวา มีการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนอยู 7 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมี 3 ดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
รองลงมาคือ การวิจัยเพื่อพฒนาคุณภาพการศึกษาสวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การนิเทศการศึกษา ตามลําดับ 

3.ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมภาวะผ๎ูน าของผ๎ูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในอ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบบงการ แบบสนับสนุน แบบมีสวนรวมและแบบเนนความสําเร็จ มี
ความสัมพันธแทางบวกกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมี
สวนรวมมีความสัมพันธแกับการการพัฒนากระบวนการเรียนรูมากที่สุด และพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธแกับการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาดานการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียนนอยที่สุด  ทั้งนี้เป็นเพราะวาผูบริหารเป็นผูกําหนดเปูาหมายแนวทางปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาดานตางๆ อยางมีเปูาหมาย และมีการวางแผนงานอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูผูสอนโดยการเอา
ใจใสสงเสริมใหครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู ดวยตนเองทั้งหมด  ผูบริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชาอยาง
เต็มที่ อาศัยความรวมมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยผานกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง
ใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชา มีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยอาศัยความรวมมือกับจากทุกฝุายที่เกี่ ยวของ 
สอดคลองกับแนวคิดของ ทองใบ สุดชารี(2543:33) กลาววาผูนํา จะมีการกําหนดเปูาหมายที่ทาทาย ตั้งความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรสูง 
มุงเนนความเป็นเลิศและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดของ สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2543 : 115)  กลาววา  พฤติกรรมภาวะ
ผูนําที่ยึดบุคคลเป็นหลักมีลักษณะคลายคลึงกับภาวะผูนําแบบมีสวนรวมเป็นผูนําที่เนน  ความสําคัญของเพื่อนรวมงาน  พยายามสรางน้ําใจใหเกิดแก
ผูรวมงานโดยหวังวาเมื่อบุคคลมีขวัญ  และกําลังใจแลวงานยอมจะตามมาและเป็นการครองใจคนใหได  สอดคลองกับแนวคิดของ มัณฑนา  อินทุ สมิต
(2547 : 64) กลาวเพิ่มเติมวาภาวะผูนําแบบสนับสนุนเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความเป็นหวง การยอมรับนับถือผูอื่นและวิธีการพัฒนาผูตาม โดยสรางความ
กลมกลืนและความยึดเหนี่ยวในสมาชิก สามารถใชพฤติกรรมสรางความมั่นใจและมั่นคง ชวยเหลือและนิเทศลดความเครียดสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
ทําใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเป็นไปอยางราบรื่นเกิดประสิทธิผลตอองคแกรสอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ทิพยแสุบรรณ (2549: บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกนเขต 4 แบบบงการ โดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา พฤติกรรมของภาวะผูนําแบบบงการมีความสัมพันธแทางบวกกับการาบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานมีความสัมพันธแทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดาน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการสงเสริม รวมมือทางวิชาการแกชุมชน และดานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
อยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบสนับสนุน มีความสัมพันธแทางบวกกับการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
ข๎อเสนอแนะ 
        ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1.ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ควรพัฒนาภาวะผูนําและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของตนใหอยูใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยเรียงลําดับดังนี้ 
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1.1 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ผูนําแบบบงการ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารชี้นําสิ่งที่จะตองทําและวิธีการที่จะทําให
ครูผูสอนทราบ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการประชุมการดํา เนินงานในแตละเดือน เพื่อแจงการปฏิบัติงานในแตละภาคเรียนใหบุคลากรทราบ 
พรอมทั้งมีการนิเทศการดําเนินงานและแนะทางการแกไข  

1.2 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบสนับสนุน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของงานเป็นที่นาพึงพอใจ
ของบุคลากร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมขององคแกรใหนาอยู ผูคนนารัก ตัดสินทุกอยางดวยความเสมอภาคไมแบงชนชั้นในสถานที่
ทํางาน และสอบถามบุคลกรอยูเสมอวาตองการพัฒนาอะไรโดยใหแสดงความสามารถและความตองการอยางเต็มที่  

1.3 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบมีสวนรวม ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการประชุม ปรึกษาหารือกับครูผูสอน
เสมอ ดังนั้น ผูบริหารควรมีการประชุมประจําเดือนในการดําเนินงานแตละงาน หรือมีการวางแผนการดําเนินงานโดยใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการหาแนวทางการแกไขปใญหางานที่เกิดขึ้น เพื่อใหงานเป็นไปดวยความเรียบรอย 

1.4 พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบเนนความสําเร็จ  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเปิดโอกาสใหครูผูสอนแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการส่ังงานที่ดูคน ดูงานใหถูกพรอมทั้งใหสิทธิ์บุคลากรในการดําเนินงานอยางเต็มที่อาจสงเสริม
ใหครูไดศึกษาตอสูงขึ้น และสงไปอบรมในเนื้อหาที่ตองการ  

1.5 จากการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ จัดประชุมชี้แจง
แกคณะครู นักเรียน ผูปกครอง เกี่ยวกับแนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประชุม คณะครู นักเรียน ผูปกครองเพื่อ
ชี้แจงการใชหลักสูตรสถานศึกษาแตละปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝุายรับรูและรับทราบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแตละปีการศึกษา 

1.6 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ควบคุมกํากับใหครูตรวจสอบความรูพื้นฐาน
และทักษะเบื้องตนกอนดําเนินการสอน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมครู เพื่อแจงกําหนดการปฏิบัติงานในแตละภาคเรียนวาจะมีการนิเทศ
การสอนทุกเดือนและสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาอบรมเกี่ยวกับสื่อตางๆและความรูในเนื้อหาตามสาระการเรียนรู เพื่อใหบุคลากรทางกา รศึกษานํามา
ปรับปรุงและเพิ่มเทคนิคการสอน  

1.7 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ จัดการ กํากับและดูแลให
ครูวัดและประเมินผลการเรียน การสอนตามสภาพจริงโดยใชแฟูมสะสมงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรแจงการวัดผลและประเมินแกบุคลากรทาง
การศึกษา หรืออาจจัดอบรมเพื่อใหแตละครทราบแนวการปฏิบัติงาน 

1.8 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สงเสริมและสนับสนุนใหครู
เผยแพรผลงานการวิจัยแก องคแกร หนวยงานและสถาบันการศึกษาอื่น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงาน เป็นวิทยากร 
สงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และกลาวคําชมเชยเมื่อบุคลากรนําเชื่อเสียงมาสูสถานศึกษา พรอมทั้งมีรางวัลในการสรางขวัญและกําลังใจ  

1.9 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สงเสริมและ
สนับสนุนใหครูนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนในการทํางาน โดยใชสื่อนวัตกรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ในแตละครั้ง พรอมบอกถึงขอดีและขอเสียจากการใชเทคโนโลยีตางๆ และนําเทคโนโลยีการศึกษาตางๆเขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ข๎อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งตํอไป 
1. ควรศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อจะ

ไดขอมูลมาพัฒนาคุณภาพการทํางานของผูบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
2. ควรเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประการณแทํางานตางกัน 
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ความต๎องการบัณฑิตครูปฐมวัยของผ๎ูบริหารสถานศึกษาและผู๎ประกอบการสถานศึกษา  
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 

The Demand of Early Childhood Education Graduates of School Administrators and Entrepreneurs, 
Schools under the Office of Primary Education Area, Tak, District 1-2 

 
ไพรินทร๑  บุหลัน1 

Pairin  Burun 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความตองการบัณฑิตครูปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 จํานวน 388 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple random Sampling เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานความรูและประสบการณแวิชาชีพครู สภาพที่เป็นจริงสวนใหญเห็นวา การจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากที่สุด รองลงมาเป็น การจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
และการเชื่อมโยงเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหเขากับสถานการณแจริงได                 
 2. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานความรูและประสบการณแวิชาชีพครู สภาพที่พึงประสงคแสวนใหญตองการ ดานการปลูกฝใงคุณธรรม 
คานิยมที่ดีงามคุณลักษณะอันพึงประสงคแอยางตอเนื่องมากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และการใชทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นอยางคุมคาและเป็นประโยชนแสูงสุด  
 3. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานการปฏิบัติงานสภาพที่เป็นจริง สวนใหญเห็นวา การเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึงมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณแ                
 4. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานการปฏิบัติงาน สภาพที่พึงประสงคแสวนใหญตองการ การเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและ
ทั่วถึงมากที่สุด รองลงมาคือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดผลจริง  
 5. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัยดานการปฏิบัติตน สภาพที่เป็นจริงสวนใหญเห็นวา การมีวิจัยตอตนเองมากที่สุด รองลงมาเป็นการยอมรับ
ฟใงความแนะนํา ตักเตือน ของผูอื่น เมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นและการคอยดูแลใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเรียนเสมอ  
 6. ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย ดานการปฏิบัติตนสภาพที่พึงประสงคแ สวนใหญตองการ การมีวินัยตอตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ 
ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และการเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหนาที่ 
 

ค าส าคัญ : ครูปฐมวัย 
 
Abstract 
 This research aims to study the demand of early childhood education graduates of school administrators and 
entrepreneurs, schools under the office of primary education Area, Tak, district 1-2 amount 234 people by using a simple random 
sampling. The instruments used in this research were 5 rating scale questionnaires. The statistics used in this research were 
percentage, mean, standard deviation. The result 
 1. The demand for Early Childhood Education Graduated teachers including being acknowledged and experienced is 
most agreed that improves local education. Next is the environment and learning material provided for learners which relate to 
the context and can be used in the real situation. 
 2. The demand for Early Childhood Education Graduated teachers including being acknowledged and experienced is 
most required cultivate good moral values. Secondly is teaching methods as the learners are the center which later they are able 
to improve themselves. 
 3. The demand for Early Childhood Education Graduated teachers is most agreed that teachers must care for students 
consistently and thoroughly. Secondly is to provide opportunity for learners to learn. 
 4. The demand for Early Childhood Education Graduated teachers is most agreed that teachers must care for students 
consistently and thoroughly. Secondly is to be a good-disciplined role model for leaners. 
 5. The demand for Early Childhood Education Graduated teachers is most agreed that teachers must be disciplined and 
adaptive. 
 6. The demand for Early Childhood Education Graduated teachers is most agreed that teachers must be disciplined and 
secondly be able to get along with the local custom and tradition.   

 

Keyword : Primary teacher 

                                                           
1 อาจารยแ, คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทน า 
วิทยาลัยนอรแทเทิรแน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งทางรางกาย จิตใ จ 

สติปใญญา มีความรูคูคุณธรรมจริยธรรม โดยมีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตจึงมุงเนนใหผูเรียนมีความรู มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ เพื่อรับใชสังคม การผลิตบัณฑิต จึ งเป็นการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดังนั้นคุณลักษณะของบัณฑิต จึงเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลสําเร็จต รงกับความ
ตองการของหนวยงานและผูประกอบการซ่ึงหนวยงานและผูประกอบการตางเป็นผูใชบัณฑิต จึงมีประสบการณแที่สามารถประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ไดดีที่สุด ผลที่ไดรับจากการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะความรูความสามารถในการปฏิบั ติตรงกับ
ตองการหนวยงานที่ตองการใหมากที่สุด 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน เป็นหนวยงานหนึ่งที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย ใหเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะความรู ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กระดับ ปฐมวัย                      
ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของคณะครุศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ที่วา “ผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม” จึงมีความจําเป็น
อยางยิ่งที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะตองพัฒนานักศึกษาใหเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามความตองการของหนวยงานและ
ผูประกอบการ  ในเรื่องของความรู ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจออนโยน กลาตัดสินใจ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับการเป็นครูปฐมวัย ดังที่บลูมและคิงสแ กลาววา (Baum และ King, 2006 อางถึงใน ศศิลักษณแ  ขยันกิจ, 2553 : 6) ครูปฐมวัยตองมีความสามารถในการ
ตัดสินใจที่รอบคอบ บนฐานของการสะทอนความคิด ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ ความคิดสรางสรรคแ และความใสใจ สิ่งที่ทาทายสถาบันการผลิตครู 
คือ การเตรียมนักศึกษาครูใหมีความสามารถในการตัดสินใจที่ตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของเด็กแตละคน การจัดการ
ศึกษาตองทําใหนักศึกษาครู เรียนรูที่จะลดละความตองการของตัวเองโดยคํานึงถึงความตองการ ความจําเป็นของเด็กเป็นอันดับแรก บนพื้นฐานของการ
ตัดสินใจ และ  รับรูตัวเองในเรื่องบุคลิกลักษะ ความเชื่อ และทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรู ในฐานะครูปฐมวัย แนวทางใน การสงเสริมการ
ตระหนักการรูในตนเองแกนักศึกษาครู คือ การจัดโอกาสใหไดสํารวจประสบการณแสวนบุคคล บุคลิกลักษณะบริบท และระบบความเชื่อที่สงผลตอการ
ทํางานกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด าน 
ไดแก 
 1. มาตรฐานความรูและประสบการณแวชิาชีพ 
 2. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 3. มาตรฐานการปฏบิัติตน 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาวผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการของผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูประกอบการสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกี่ยวกับความตองการบัณฑิตครูปฐมวัย
ที่พึงประสงคแ ดานความรูและประสบการณแวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน ซ่ึงจะเป็นประโยชนแตอสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใ นดานการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริหารสถานศึกษา และผูประกอบการสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตครูปฐมวัยที่พึงประสงคแตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและผูประกอบการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตครูปฐมวัยที่พึงประสงคแตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา
และผูประกอบการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2 โดยมีขอบเขตเน้ือหา  3  ดาน ดังนี้    
 1. ดานความรูและประสบการณแวิชาชีพครู 
 2. ดานการปฏิบัติงาน 
 3. ดานการปฏิบัติตน 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เป็นครูผูสอนในระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2  
จํานวน 388 คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตครูปฐมวัยที่พึงประสงคแตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูประกอบการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต 1-2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก  เขต        
1-2  มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง  จํานวน 388 ชุด โดยสงทางไปรษณียแ และแนบซองเพื่อสงกลับคืน
ถึงผูวิจัย 
 2. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 350 ชุด คิดเป็นรอยละ 90.21 และตรวจสอบความสมบูรณแถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
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 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณ  เพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
การวิเคราะหแขอมูลจะประกอบ  2  สวนคือ 
 การวิเคราะหแสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

1.การวิเคราะหแคาความถี่  และรอยละ  สําหรับขอมูลสวนที่ 1   
2. การวิเคราะหแคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับขอมูลเชิงปริมาณในสวนที่  2  และนําผลที่ไดมาเทียบกับเกณฑแการแปล

ความหมาย  ดังนี้ 
   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับนอย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ  อยูในระดับนอยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ความตองการบัณฑิตครูปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษา และผูประกอบการในสถานศึกษา จังหวัดตาก เกี่ยวกับคุณลักษณะที่
พึงประสงคแของบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ผูบริหารสถานศึกษา และผูประกอบการ มีดังนี้ 
 1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุด เป็นเพศชาย จํานวน 310 คน คิดเป็นรอยละ 88.6 เป็นเพศหญิง จํานวน 40 คน คิดเป็นรอยละ 11.4 
อายุ สวนใหญ มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จํานวน 142 คน คิดเป็นรอยละ 40.6 ระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 227 คน คิดเป็น
รอยละ 64.9 สวนใหญเป็นผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 294 คน คิดเป็นรอยละ 84.0 เป็นผูประกอบการสถานศึกษา จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 16.0 
ประสบการณแในการบริหารงานจํานวน 26 ปีขึ้นไป จํานวน 143 คน คิดเป็นรอยละ 40.9 
 2. ความคิดเห็นในดานความรูและประสบการณแวิชาชีพครู ตามสภาพที่เป็นจริงของผูตอบแบบสอบถาม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับมากไปหาลําดับนอย พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (คาเฉลี่ย 4.43) 
รองลงมาเป็น การจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (คาเฉลี่ย 4.32) และการเชื่อมโยงเนื้ อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเขากับสถานการณแจริงได (คาเฉลี่ย 4.30) 
 3. ความคิดเห็นในดานความรูและประสบการณแวิชาชีพครู ตามสภาพที่พึงประสงคแของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงจากลําดับมากไปหาลําดับนอย พบวา การปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคแอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 4.65) รองลงมาเป็น การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
(คาเฉลี่ย 4.62) และการใชทรัพยากร บุคลากรทางการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่นอยางคุมคาและเป็นประโยชนแสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.59) 
 4. ความคิดเห็นในดานการปฏิบัติงาน ตามสภาพที่เป็นจริง ของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับมากไปหาลําดับนอย พบวา การเอาใจใสดูแล ผูเรียนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง (คาเฉลี่ย 4.32) รองลงมาคือ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ (คาเฉลี่ย 4.31) และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณแ (คาเฉลี่ย 4.26) 
 5. ความคิดเห็นในดานการปฏิบัติงาน ตามสภาพที่พึงประสงคแ ของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระ ดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงจากลําดับมากไปหาลําดับนอย พบวา การเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง (คาเฉลี่ย 4.81) 
รองลงมา คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (คาเฉลี่ย 4.66) และการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดผลจริง (คาเฉลี่ย 4.55) 
 6. ความคิดเห็นในดานการปฏิบัติตน ตามสภาพที่เป็นจริง ของผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงจากลําดับมากไปหาลําดับนอย พบวา การมีวินัยตอตนเอง (คาเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ การยอมรับฟใงคําแนะนํา
ตักเตือนของผูอื่นเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้น (คาเฉลี่ย 4.24) และการคอยดูแลใหคําแนะนําปรึกษาแกผูเรียนเสมอ (คาเฉลี่ย 4.23) 
 7. ความคิดเห็นในดานการปฏิบัติตน ตามสภาพที่พึงประสงคแ ของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม อยูใ นระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงจากลําดับมากไปหาลําดับนอย พบวา การมีวิจัยตอตนเอง (คาเฉลี่ย 4.81) รองลงมา คือ ประพฤติตน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี (คาเฉลี่ย 4.80) การเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหนาที่ (คาเฉลี่ย 4.79) 
 
ข๎อเสนอแนะ  

1. ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1.1  ควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางการจัดกระบวน 

การเรียนรูโดยชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงคแอยางตอเนื่อง 
  1.2  สถานบันการศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีเจตคติที่ดีตอการเอาใจใสดูแลผูเรียน
อยางสม่ําเสมอและทั่วถึง อยางตอเนื่อง 
  1.3  สถาบันการศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีวินัยตอตนเองมากที่สุด 
 2.  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป  
  1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดภาครัฐและเอกชน 
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 2. ควรมีการวิจัยคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสถาบัน เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเป็นแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ระดับปฐมวัย จากภูมปิ๓ญญาท๎องถิ่นของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 

Evaluation of Local Wisdom in of Schools under the Office 
of Primary Education Area, Tak, District 1-2 

 
ไพรินทร๑  บุหลัน1 

Pairin  Burun 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของครูผูสอนปฐมวัย ในการนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่น
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2  มาพัฒนาสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย ประชากรที่ใชในการวิจัยเป็นครูผูสอน
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเป็นเด็กปฐมวัย 
ชายหญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) 
แบบสอบถามความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัย 2) สื่อการเรียนรูระดับปฐมวัยจากภูมิปใญญาทองถิ่นในจังหวัดตาก สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา 
 1. ครูผูสอนระดับปฐมวัยมีความตองการในการนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
อยูในระดับมาก 
 2. ผลการทดลองใชสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัยจากภูมปิใญญาทองถิ่น โดยนาํเครื่องดนตรีในทองถิ่นที่ไดปรับปรุงและพัฒนานําไปใชจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ พบวา เครื่องดนตรีประเภท ตี นํามาใชจัดกิจกรรมไดงาย สะดวก และคลองตัวกวาเครื่องดนตรีชนิดอื่น ที่นํามาใชเป็นสื่อในการ
วิจัยครั้งนี้ 
  
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนรู 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study opinions about the primary teachers’ needs as using local material in Tak as 
primary classroom teaching method. The participants are 388 the primary teachers from schools under Tak  Elementary 
Education Office, district 1-2. The examples are 35 kids age 5-6 years old form 2nd kindergarten from Anuban Tak , 2nd semester, 
2016. The methods used are 1) questionnaire about primary teachers’ needs 2) local wisdom instruction media used in primary 
level in Tak. Statistical data used in data analysis is percentage, mean, standard deviation. 

The result 
1.  The teachers highly want to adapt the local material in Tak to use in the movement and rhythm activities. 
2.  Percussion instruments are the most suitable for the movement and rhythm activities.  
 

Keyword : Evaluation of Local Wisdom 

 
บทน า 
 เด็กปฐมวัย เป็นชวงวัยที่มีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งในการวางรากฐานการพัฒนา  การเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยตามศักยภาพอยางเต็มที่ตาม
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่วา “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนอง
ตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของ
ทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ.2546 : 3)             
ซ่ึงสอดคลองกับ (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษแ. 2545 : 149) ที่กลาววา เด็กปฐมวัยวาเป็นระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทางดานรางกายสติปใญญา 
อารมณแ-จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพและเป็นชวงพลังแหงการเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญใน  การพัฒนาใหกับ
เด็กจะตองจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละคน อยางมีความสุข การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งทางดาน
รางกาย อารมณแ-จิตใจ สังคม และสติปใญญา เด็กไมไดรับการพัฒนาในชวงวัยนี้ การพัฒนาระยะตอไปอาจเป็นไปอยางเชื่องชา  ทําใหพัฒนาการหลายดานชา
เกินกวาที่จะแกไขความบกพรองตางๆไดทัน (กรมวิชาการ. 2544 : บทนํา) ซ่ึงเปูาหมายสําคัญของการศึกษาปฐมวัย คือ การพัฒนาเด็ก ใหสูงสุดตามศักยภาพของ
แตละบุคคล  
 การจัดการเรียนรูใหแกเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย สื่อการเรียนรูจึงมีความสําคัญและ เป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่งที่ ครูผูสอนระดับปฐมวัยตอง
จัดเตรียมจัดหามาใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   สื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลาย หาไดงายไดถูกละเลยหรือมองขามความสําคัญไป เชน สื่อการเรียนรูจากภูมิ
                                                           
1 อาจารยแ, คณะศึกษาศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ปใญญาในแตละทองถิ่นที่มีเอกลักษณแเฉพาะแตละทองถิ่น หากมีการนํามาใชเป็นสื่อการเรียนรูแลว ยังเป็นการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไปซ่ึง
สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงระบุความมุงหมายและหลักการการจัดการศึกษา  ไวในมาตรา 7 ที่กลาววา 
ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝใงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ มีความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย รู จักรักษา
ผลประโยชนแสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย และความรูอัน
เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ใฝุรู และ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง     
 ภูมิปใญญาไทยมีความหลากหลาย ซ่ึงเป็นความหลากหลายที่แวดลอมวิถีชีวิตของคนในสังคมภูมิปใญญาไทย จึงเกี่ยวของกับทุกมิติทางสังคม 
โดยมีคนเป็นศูนยแกลางของความสัมพันธแกับมิติทางสังคมนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกไดวาเป็นผูทรงภูมิปใญญาของสังคมผูรูสืบทอด พัฒนา ถายทอด และนํา
ความรูทางภูมิปใญญามาพัฒนาชีวิตของคนไทยในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541 : บทนํา)     

การนําองคแความรูจากภูมิปใญญาทองถิ่นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลตอการสรางสรรคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่นอยางตอเนื่องใหกับเด็ก
ปฐมวัย และเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหยั่งยืนตอไป  เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สนใจใฝุรูในสิ่งที่รอบตัว โดยเฉพาะในบริบททองถิ่นที่ตนเอง
อาศัยอยู เกิดความเขาใจ ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา เกิดความรักความพอใจ และมีเจตคติที่ดี เกิดการเรียนรู จนเป็นองคแความรูของตนไดในที่สุด  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญและคุณคาของภูมิปใญญาทองถิ่นดานตางๆในจังหวัดลําปาง จึงไดนําวัสดุอุปกรณแของใชตางๆ จากภูมิ
ปใญญาทองถิ่นในจังหวัดลําปางมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยแลว ยังเป็นการอนุรักษแสีบทอดภูมิปใญญาทองถิ่นในจังหวัดลําปางใหคงอยู
สืบไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของภูมิปใญญาทองถิ่น เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัยจากภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 
 2. เพื่อศึกษาความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 เกี่ยวกับการ
นําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นในจังหวัดตาก มาพัฒนาเป็นสือ่การเรียนรูระดับปฐมวัย  

3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัยจากวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1-2 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัยในการนําเอาวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 มาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย   ประกอบดวย  
 1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  
 2. กิจกรรมการเลนตามมุม  
 3. กิจกรรมสรางสรรคแ  
 4. กิจกรรมเสริมประสบการณแ  
 5. กิจกรรมกลางแจง และ 
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา   
 
 ประชากรและกลุํมทดลอง 

 ประชากร 
 ครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 จํานวน 300 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย 
 กลุํมทดลอง 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการทดลองสื่อ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนอนุบาลตาก  ภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2558  จํานวน 35 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัยในการนําเอาวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับของ 
ลิเคิรแท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัยในการนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2  มาใชในการจัดกิจกรรมประจําวัน 

 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัยในการนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1-2 มาพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย มาใชในกิจกรรมประจําวันในแตละกิจกรรม 
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 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวม แบบสอบถามดวยตนเอง ตามวิธกีาร และขั้นตอนดังนี้ 

 1. สงหนังสือจากวิทยาลัยนอรแทเทิรแน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยถึงผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตาก เขต 1-2 
เพื่อขอความรวมมือเก็บขอมูลจากโรงเรียน จํานวน 300  ฉบับ  ไดรับคืนจํานวน 299 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 99.66 

 2. ผูวิจัยขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนที่เป็นกลุมทดลอง ในการดําเนินการทดลองใชสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย จากภูมิปใญญาทองถิ่นใน
จังหวัดตาก เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 35 คน 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลและวิเคราะหแขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจํานวน 299 ฉบับ 
 2. ลงรหัสคาของตัวแปรแบบสอบถามและปูอนขอมูลลงในโปรแกรม SPSS 10.0 
 3. วิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหแ ดังตอไปนี้ 

แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครูจําแนกตามเพศ ประสบการณแในการทํางานระดับปฐมวัย วุฒิการศึกษา วิชาเอก การปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อหาคารอยละ 

แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหแขอมูลจาก แบบสอบถามความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัย ในการนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิ
ปใญญาทองถิ่นมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย มาใชในการกิจกรรมประจําวันใดมากที่สุดใน 6 กิจกรรม  
 แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหแขอมูลจาก แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความตองการของครูผูสอนที่จะนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิ
ปใญญาทองถิ่น มาใชในการจัดกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม  
  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณ  เพื่อวิเคราะหแผลการศึกษาโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป การวิเคราะหแขอมูล มีดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหแสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

1.3   การวิเคราะหแคาความถี่  และรอยละ  สําหรับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1.4   การวิเคราะหแคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  

และนําผลที่ไดมาเทียบกับเกณฑแการแปลความหมาย  ดังนี้ 
   4.51 – 5.00  หมายถึง  ครูผูสอนมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  ครูผูสอนมีความตองการอยูในระดับมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  ครูผูสอนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง  ครูผูสอนมีความตองการอยูในระดับนอย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง  ครูผูสอนมีความตองการอยูในระดับนอยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ภูมิปใญญาทองถิ่นในจังหวัดลําปางมีความตองการใหนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่น มาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย อยู
ในระดับ มากที่สุด 
 2. ความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัยมีความตองการในการนําวัสดุอุปกรณแของใชจากภูมิปใญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ อยูในระดับมาก 
 3. การนําเครื่องดนตรีจากภูมิปใญญาทองถิ่นในจังหวัดลําปาง ประเภท ดีด สี ตี เปุา เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
พบวา เครื่องดนตรีประเภท ตี สามารถนําไปใช ไดงายและสะดวกกวาเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ จํานวน 12 ชนิด ที่ไดนํามาใชเป็นสื่อในการทดลองครั้งนี้ 
 4. การนํา เครื่องดนตรีจากภูมิปใญญาทองถิ่นในจังหวัดลําปาง บางชนิดหาไดงายสะดวกในการนํามาใช เมื่อนํามาใชเป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ พบวา ฆอง สวา ซึง  ขลุยพื้นเมือง สะลอ กลองตะโลดโปฺด  กลองมองเซิง กลองเดงถึ้ง นํามาใชจัดกิจกรรมได โดยไม
ตองปรับปรุงหรือแกไข  
 5.เครื่องดนตรีที่ตองมีการปรับปรุงกอนนํามาใชเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม ประกอบดวย ปี่จุม ปี่แน พิณเปี้ยะ  ตองมีการ
ปรับปรุงใหครูสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมได  
 ผลการทดลองใช๎สื่อการเรียนรู๎ระดับปฐมวัย 
  จากขอมูลความตองการของครูผูสอนระดับปฐมวัยในแบบสอบถามตอนที่ 2 พบวากิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูผูสอนมีความ
ตองการมากที่สุด จึงไดนําขอมูลในตอนที่ 3 มาพิจารณา เครื่องดนตรีที่ใชในทองถิ่น พบวา 
  เครื่องดนตรีในท๎องถิ่นประเภทเครื่องดีด ครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความตองการใหนํา “ซึง” มาใชมากที่สุด  
  เครื่องดนตรีในท๎องถิ่นประเภทเครื่องสี ครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความตองการใหนําสะลอ มาใชมากที่สุด  
  เครื่องดนตรีในท๎องถิ่นประเภทเครื่องตี ครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความตองการใหนําฆอง มาใชมากที่สุด รองลงมาเป็น สวา หรือฉาบ  กลอง
ตะโลดโปฺด กลองเตงถึ้ง กลองมองเซิง  
  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปุา ครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความตองการใหนํา ขลุยพื้นเมือง มาใชมากที่สุด  
  ผูวิจัยจึงไดนําเครื่องคนตรีดังกลาวไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และนําเครื่องดนตรีไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และไดนําไป
ทดลองใชกับเด็กปฐมวัยที่ไมใชกลุมตัวอยางอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม จึงไดนําสื่อดังกลาวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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 ผลการทดลองใช๎สื่อการเรียนรู๎ระดับปฐมวัยจากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในจังหวัดตาก  
 พบวา  เครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเคาะ เมื่อนํามาใชเป็นสื่อครูผูสอนสามารถเคาะหรือ ตีจังหวะชาหรือเร็วไดงาย และคลองตัวกวา เชน ฆอง  

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปุา  เมื่อนํามาใชเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมครูผูสอนจะตองมีทักษะพื้นฐานในการเปุา หรือเคยเลนเครื่องดนตรี
ประเภทนี้มากอน  

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ที่ใชดีด เมื่อนํามาใชเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมครูผูสอนจะตองมีพื้นฐาน หรือเคยเลนเครื่องดนตรีประเภทนี้มา
กอน จึงจะดีดใหเกิดความไพเราะได  
 
ข๎อเสนอแนะ  

ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1.สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหมีการนําองคแความรูจากภูมิปใญญาทองถิ่นไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนมากขึ้น 
2.ควรมีการจัดตั้งเครือขายพัฒนาสื่อการเรียนรูจากภูมิปใญญาทองถิ่น และจัดใหมี การแลกเปลี่ยนครูภูมิปใญญาทองถิ่นเพื่อไป

ถายทอดความรูในแกเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 
 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
  1. ควรมีการศึกษาสํารวจครูภูมิปใญญาทองถิ่นในชุมชน  เพื่อการคัดเลือกประเภทภูมิปใญญาแตละสาขา การเรียนเชิญครูภูมิปใญญา
ทองถิ่นเขามาถายทอดความรูและทักษะความสามารถใหแกเด็กปฐมวัย 
  2. ควรมีการนําสื่อวัสดุอุปกรณแ และแหลงเรียนรูที่มีในทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดเห็นคุณคาและประโยชนแ
ของสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นวาสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแไดอยางหลากหลาย 
  3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนําขอมูลที่มีอยูในทองถิ่นมาบูรณาการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูเรื่องราวของทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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ความพร๎อมของสถานศกึษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 38 
ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

THE READINESS OF SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL  SERVICE AREA OFFICE 38  
FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT LEADING TO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

  
สวัสดิ์ ลุสุข1  สุข บุบผา2 อธิพันธ๑ วิไลลักษร๑ 

SAWAT LUSUKH, SUKH PUPPHA, ATIPHAN VILAILAK 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัด
การศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ใน
การจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาขอเสนอแนะความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา 
เขต 38  ปีการศึกษา  2559 โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน จํานวน 348 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสถิติเปรียบเทียบ  

ผลการวิจยั พบวา  
1) ความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยรวมทั้ง 5 ดานมีความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อยูในระดับ 4.14 ดานการ
บริหารจัดการอยูในระดับ 4.11 ดานการพัฒนาครูผูสอนอยูในระดับ 4.04 และดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับ 4.02 และดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวน
รวม อยูในระดับ 3.90 ตามลําดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับตําแหนงหนาที่การเป็นครู การปฏิบัติงานในปใจจุบัน ประสบการณแในวิชาชีพครู ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปใจจุบัน และ
จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่ทํางานในปใจจุบัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน กับขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปใจจุบัน ดานการบริหารจัดการ 
ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม และดานการพัฒนาครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบ
ความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับจังหวัด
ที่ตั้งของโรงเรียนในปใจจุบัน รายดานพบวาจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย มีการบริหารจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดเพื่อจางบุคลากรสอนภาษาที่  3 และภาษาในกลุม
ประเทศอาเซียน ดานการพัฒนาครูผูสอน ตองพัฒนา การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางจริงจังเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน ดานผูมีสวนเกี่ยวของ
และผูมีสวนรวม ควรมีการสงเสริมใหความรูความเขาใจตอชุมชน ดานคุณภาพผูเรียน หนวยงานตนสังกัดจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบหองเรียนภาษา
มากยิ่งขึ้น ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะตองประชาสัมพันธแใหทุกฝุายไดทราบและเห็นความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
เกิดความรวมมือที่ดีตอกัน 

 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ การพัฒนาครูผูสอน ผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม คุณภาพผูเรียน เจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 

Their research objectives were 1) to study The Research of Schools under the Secondary Educational service area office 
38 for Educational Management leading to ASEAN Economic Community 2) to compare The Research of Schools under the 
Secondary Educational service area office 38 for Educational Management leading to ASEAN Economic Community   When 
classified by school size 3) study suggested the availability of education in secondary education The Research of Schools under 
the Secondary Educational service area office 38 for Educational Management leading to ASEAN Economic Community    

The sample used in this study include school administrators and teachers in schools under the jurisdiction of the 
District 38 high school students in 2016 and acquired by random multistage In proportion were  348 people total. The 
instruments used to collect data in this study consisted of questionnaires about the scale at a value of 0.87. 

The results showed that  
1) The availability of education in secondary education to enter the ASEAN Economic Community. Office of Secondary 

Educational Service Area Office Area 38 Overall, the top five are considered at the highest level. Considering each aspect attitude 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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towards the ASEAN Economic Community. Management Development of Teachers Quality learners and the stakeholders and 
participants, respectively. 
 2) The comparison between the availability of education in secondary education to enter the ASEAN Economic 
Community. Under the jurisdiction of the school district with 38 positions as a teacher. Practice your current job. Professional 
experience School size is currently operational. Provincial and location of your school work today. Overall revenue side is no 
different except. Management with the stakeholders and participants; The difference was statistically significant level 01 and 
teacher development, Different levels of statistical significance. 05. and the province's current school. Found that both the 
provincial administration has a different level of statistical significance. 05. 
 3) Feedback management should be supported by the agency employs three languages and language teaching in 
ASEAN countries. The development of teachers to develop the use of English for communication seriously to be used in 
everyday life. The stakeholders and participants. Should be encouraged to understand the community. Quality learners must 
encourage students to discover a language even more. The attitude towards the ASEAN Economic Community. Must Release that 
all parties know the importance of the ASEAN community and good cooperation with each other. 
 
Keywords :  Management, Development of Teachers, People involved Participant, Quality  

    learning, Attitude towards the ASEAN Economic Community. 
 
บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). “การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ” http://www.moe.go.th 
กลาววาผูคนสวนใหญเพิ่งจะเริ่มรูจักและตื่นตัวกับคําวา “อาเซียน” เมื่อสองสามปีที่ผานมานี้เอง ซ่ึงการเตรียมความพรอมของประชากรถือเป็น
สาระสําคัญของการอยูรวมกันในลักษณะที่เป็นประชาคมการปรับตัวในการใชชีวิตของผูคนที่จะอยูรวมกันในสภาพที่มีสันติภาพบนความแตกตางของ
วัฒนธรรมและแนวคิดที่หลากหลาย แถมยังตองรวมเป็นหุนสวนในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และอะไรตอมิอะไร
อีกมากมายโดยอยูบนพื้นฐานแหงความเอื้ออาทรระหวางกัน ดูจะเป็นเรื่องที่ใหญมาก 

ดานความรู เด็กไทยจะตองมีความรูในเรื่องราวตางๆที่สําคัญของอาเซียน เชน เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศเป็นอยางดี นอกจากนั้นแลวก็จะตองเรียนรูเกี่ยวกับจุดกําเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียนตลอดจนความ 
สัมพันธแภายนอกของอาเซียนใหเขาใจ 

ดานการบริหารจัดการ สภาพปใจจุบันการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการโดยรองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการโรงเรียน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูที่รับผิดชอบ ASEAN Focus School ของ 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะสั้น และระยะยาว โดยเนนการจัดการเรียน การสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ดวยความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน นักเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารอยางนอย 2 ภาษา  

ดานการพัฒนาครูผูสอน สภาพปใจจุบันครูมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  โดยการพัฒนาตนเอง เขารับการ
อบรม การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษาจากหนังสือเอกสารและขอมูลจากอินเทอรแเน็ต 
การเรียนรูภาษาในประชาคมอาเซียน มีการจัดคาบเรียนภาษากับวิทยากรเจาของภาษา และนําไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระ การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  

ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม สภาพปใจจุบันผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมสูประชาคม อาเซียนผู
มีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ผูปกครองเครือขาย และชุมชน โดยเขามามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนในดานการจดัการเรียนการสอน และบประมาณ 
ผูใหขอมูลคาดหวังใหบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของทุกฝาุย มีความรูความเขาใจเกีย่วกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น  

ดานคุณภาพผูเรียน สภาพปใจจุบันผูเรียนไดเรียนรู เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เชน ประวัติความเป็นมา ภาษา วัฒนธรรม การเมือง 
และความเป็นอยูของประเทศสมาชิก ผานการเรียนรูในกลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูผูสอนบูรณาการหลักสูตรอาเซียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการสงเสริมการเรียนรูในหองเรียน Connecting Classrooms และ ทําโครงการ Better Community โครงการ Better 
Life รวมกับเพื่อนในประชาคมอาเซียน ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร มากขึ้นและ
สามารถสื่อสารผานทางอินเทอรแเน็ตกับครูและเพื่อนในประเทศอาเซียนได ความคาดหวังการใหมีการบูรณาการเรื่องอาเซียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู
และมีการพัฒนาผูเรียน เพื่อมุงสูประชาคมอาเซียนในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การใชภาษาในการส่ือสาร รวมทั้งความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู ชุมชนใด  

ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เด็กไทยจะตองมีทาทีหรือความรูสึกตอความเป็นอาเซียน โดยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทย ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล คือ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา มีวิถี
ชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนาและที่สําคัญที่สุดคือตองรูจักดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหได  
นับวาเป็นสิ่งที่ทาทายของโรงเรียนเป็นอยางมากทีเดียวที่จะตองทําภารกิจเตรียมคนใหสําเร็จ ลุลวง มิฉะนั้นแลวเด็กไทยซ่ึงหมายถึงประชากรของอาเซียน 
จะตองเผชิญกับชะตากรรมเชนไร เมื่อการรวมตัวครั้งยิ่งใหญของประเทศในภูมิภาคนี้เริ่มตนขึ้น เราจะตองกระตุนเตือนเด็กๆ ในโรงเรียนใหตระหนักและ
เขาถึงเร่ืองนี้ไวและจะตองต้ังหนา ตั้งตา เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผานชีวิตไปสูสังคมใหม คือ สังคมแหงอาเซียน ใหจงได 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,526 คน   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุมแบบหลาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547 : 57) ตามสัดสวนขนาดของสัดสวนของสถานศึกษาไดผูบริหาร 41 
คน และครูผูสอน 307 คน  รวมทั้งสิ้น  348  คน   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (ตากและสุโขทัย)  
                 ตอนที่ 1 คําถามปลายปิดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
                 ตอนที่ 2 คําถามปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ ความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในส่ีดานไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาครูผูสอน ดานการผูมีสวนเกี่ยวของ
และผูมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนเพื่อเตรียมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานคุณภาพผูเรียน และเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
คําถามแบบใหเลือกตอบแบบมาตราประมาณคามี 5 ระดับ 
                 ตอนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิด เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชนแตอการวิจัย 
เกี่ยวกับขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหแขอมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลเป็นเชิงพรรณนา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานคารอยละ คาเฉลีย่ และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2547:101) 
           สถิติทดสอบสมมติฐาน  

สถิติทดสอบสมมติฐานใช t-test และ F-test โดยใชสถิติวิเคราะหแความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน  (One - Way ANOVA) (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 
2549: 367)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหแพบวาความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมทั้ง 5 ดานมีความพรอมอยูในระดับมาก (mean = 4.04), (S.D. = 0. 59) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเจตคติที่ดี
ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความพรอมมากที่สุด (mean = 4.14), (S.D. = 0. 54) รองลงมาคือดานการบริหารจัดการ (mean = 4.11), (S.D. = 0. 
60) ดานการพัฒนาครูผูสอน (mean = 4.04), (S.D. = 0. 58) ดานคุณภาพผูเรียน (mean = 4.02), (S.D. = 0. 61) และนอยที่สุดคือดานผูมีสวน
เกี่ยวของและผูมีสวนรวม (mean = 3.90), (S.D. = 0.64) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหแความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 38 ในการจดัการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ mean S.D. แปลผล 
ดานการบริหารจัดการ  4.11 0.60 มาก 
ดานการพัฒนาครูผูสอน  4.04 0.58 มาก 

ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม  3.90 0.64 มาก 
ดานคุณภาพผูเรียน   4.02 0.61 มาก 
ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  4.14 0.54 มาก 

รวม 4.04 0.59 มาก 
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2. ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัด
สํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับการปฏิบัตงิานของทานในปใจจุบัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพือ่
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการปฏิบัติงานของทานในปใจจุบัน 
 

ผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทยีบ มีต าแหนํงบรหิารและสอนด๎วย สอนอยํางเดียว  t  P-value 
mean S.D. mean S.D. 

ดานการบริหารจัดการ  4.07 0.55 4.11 0.60 -0.435 .664 
ดานการพัฒนาครูผูสอน  4.06 0.52 4.04 0.59 .240 .810 
ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม  3.90 0.60 3.90 0.64 -.022 .983 
ดานคุณภาพผูเรียน   4.01 0.58 4.02 0.61 -.090 .929 
ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  4.13 0.59 4.14 0.53 -.072 .942 

 
3. ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพื่อ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับประสบการณแในวิชาชพีครู โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัด
สํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับประสบการณแในวิชาชีพครู   
 

รายการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P-value 
ดานการบริหารจัดการ  ระหวางกลุม .555 3 .185 .518 .670 

ภายในกลุม 121.747 341 .357     
รวม 122.302 344       

ดานการพัฒนาครูผูสอน  ระหวางกลุม .627 3 .209 .619 .603 

ภายในกลุม 115.172 341 .338     
รวม 115.799 344       

ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม  ระหวางกลุม .653 3 .218 .531 .661 
ภายในกลุม 139.755 341 .410     

รวม 140.409 344       

ดานคุณภาพผูเรียน   ระหวางกลุม .582 3 .194 .527 .664 
ภายในกลุม 125.633 341 .368     
รวม 126.216 344       

ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ระหวางกลุม .559 3 .186 .641 .589 
ภายในกลุม 99.219 341 .291     
รวม 99.778 344       

 
4. ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัด

สํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับขนาด โรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปใจจุบัน พบวาดานคุณภาพผูเรียน กับดานเจตคติที่ดี
ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไมแตกตางกัน สวนดานการบริหารจัดการ กับ ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และดานการพัฒนาครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 38 ในการจัดการศึกษาเพือ่
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปใจจบุัน 

 
รายการ แหลํงความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-value 

ดานการบริหารจัดการ  ระหวางกลุม 12.634 3 4.211 13.094 .000 
ภายในกลุม 109.668 341 .322     
รวม 122.302 344       

ดานการพัฒนาครูผูสอน  ระหวางกลุม 3.047 3 1.016 3.072 .028 
ภายในกลุม 112.752 341 .331     

รวม 115.799 344       

ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม  ระหวางกลุม 7.342 3 2.447 6.271 .000 
ภายในกลุม 133.067 341 .390     
รวม 140.409 344       

ดานคุณภาพผูเรียน   ระหวางกลุม .687 3 .229 .622 .601 

 
ภายในกลุม 125.529 341 .368     

รวม 126.216 344       
ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ระหวางกลุม .771 3 .257 .886 .449 

ภายในกลุม 99.007 341 .290     
รวม 99.778 344       

 
5. ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัด

สํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่ทํางานในปใจจุบัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ยกเวนดานการบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบความพรอมของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 38  ในการจัดการศึกษาเพื่อ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับจังหวัดที่ตั้งของ โรงเรียนที่ทานทํางานในปใจจุบัน 
 

Area ตาก สุโขทัย t P-value 

mean S.D. mean S.D. 
ดานการบริหารจัดการ  4.17 0.55 4.01 0.65 2.344 .020 
ดานการพัฒนาครูผูสอน  4.04 0.54 4.05 0.64 -.173 .863 
ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม  3.92 0.61 3.88 0.68 .586 .558 
ดานคุณภาพผูเรียน   4.01 0.61 4.04 0.59 -.477 .634 
ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  4.12 0.53 4.16 0.55 -.776 .438 

 
6. ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดเพื่อจางบุคลากรสอนภาษาที่  3 และภาษาในกลุม

ประเทศอาเซียน ดานการพัฒนาครูผูสอน ตองพัฒนา การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางจริงจังเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน ดานผูมีสวนเกี่ยวของ
และผูมีสวนรวม ควรมีการสงเสริมใหความรูความเขาใจตอชุมชน ดานคุณภาพผูเรียน หนวยงานตนสังกัดจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบหองเรียนภาษา
มากยิ่งขึ้น ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะตองประชาสัมพันธแใหทุกฝุายไดทราบและเห็นความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
เกิดความรวมมือที่ดีตอกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ดานดานการบริหารจัดการผลการวิเคราะหแพบวาความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการบริหารจัดการ โดยรวมทั้ง 5 ขอมีความพรอมอยูในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะวา โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศนแของโรงเรียนในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมากที่สุด โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวน
ที่เกี่ยวกับอาเซียนเชน การแทรกเนื้อหาในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรูเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนมีรูปแบบการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เชน การจัดศูนยแอาเซียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เทิดพงษแ ศรีวิเศษ (2557) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
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ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ในภาพรวม ผูบริหารและครูมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน สรุปไดดังตอไปนี้  1) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ดานการวางแผนพัฒนาครู ในภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 2) การ
บริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในดานการสงเสริมทรัพยากรใน
การดําเนินงาน ในภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  3) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในดานการจัดตั้งเครือขาย โดยภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง                 
4) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2 ในดานการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 5) การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ในดานการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม ผูบริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก 
 2. ดานการพัฒนาครูผูสอน ผลการวิเคราะหแพบวาความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานการพัฒนาครูผูสอน โดยรวมทั้ง 5 ขอมีความพรอมอยูในระดับมาก
อาจเป็นเพราะวา โรงเรียนมีการพัฒนาครูใหความรูกับครูทุกคนเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน  โรงเรียนมีการสงเสริมครูในการพัฒนา
งานวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และโรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถของครูผูสอนในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน สุดใจ (2014) ศึกษา แนวทางการเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน  พบวา 1) สภาพและความตองการการเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร อยูในระดับมาก  
 3. ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม  ผลการวิเคราะหแพบวาความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวม โดยรวมทั้ง 5 ขอมีความ
พรอมอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะวา โรงเรียนมีการใหผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนเพื่อเตรียมสูประชาคมอาเซียน มาก
ที่สุดรองลงมาคือโรงเรียนมีการใหความรู ความเขาใจแกผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน และโรงเรียนรวมกับชุมชน
ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาพร รูปงาม (2556)  ศึกษา การเตรียมความพรอมดาน
การจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาจํานวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัดไดแก ผูบริหารมีวิสัยทัศนแในการจัดการเรียนรูสูประเทศอาเซียน ผูบริหารมี
ความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณแจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4. ดานคุณภาพผูเรียน  ผลการวิเคราะหแพบวาความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานคุณภาพผูเรียน โดยรวมทั้ง 5 ขอมีความพรอมอยูในระดับมากอาจเป็น
เพราะวา โรงเรียนมีการพัฒนาใหผูเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน  โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประพันธแ ชินพงษแ (2555) ไดศึกษาในหัวขอ การศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการวิเคราะหแสิ่งที่เป็นผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นผลจาก
การเขารวมประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงบุคลากรและนักเรียนตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได ความสามารถในการแขงขันในดานตางๆ การเตรียม
ความพรอมดานหลักสูตร การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
 5. ดานเจตคตทิี่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิเคราะหแพบวาความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดานเจตคติที่ดีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวม
ทั้ง 5 ขอมีความพรอมอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะวาโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากที่สุด โรงเรียนเห็นความสําคัญของการยึดมั่นใน
ศาสนาที่นับถือ และโรงเรียนมีการใชภาษาของประเทศเพื่อนบานเป็นประโยชนแตอเศรษฐกิจอาเซียน   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภารดี อนันตแนาวี 
(2557) ไดศึกษา  สภาพ ปใญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกสูอาเซียน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปใญหาการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกสูอาเซียน ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ระดับการจัดการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาคตะวันออกสูอาเซียน ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกสู อาเซียน โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบสภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ภาคตะวันออกสูอาเซียนจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ยกเวนดานการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดานการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
  1. ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เชน การจัดศูนยแอาเซียน   
  2. ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถของครูผูสอนในการใชภาษาตางประเทศในการส่ือสาร 
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ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
  1. ควรศึกษาการวิจัยความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงโรงเรียน 
  2. ควรศึกษาวิจัยความพรอมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
สถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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บทคัดยํอ 

การทองเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศตางๆ ทั่วโลก เป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนที่นอยแตผลตอบแทนมากมาย
มหาศาล ทําใหหลายประเทศพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตนเองดวยการสรางสิ่งจูงใจที่นาประทับใจ ซ่ึงจะทําใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบ
ตางๆประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่พยายามสรางสิ่งจูงใจ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ จนทําใหเป็ นที่รูจักของ
ชาวตางชาติซ่ึงกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตะวนัตกก็คือ ถนนคนเดินซ่ึงเกิดขึ้นในทวีป
ยุโรปในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นผลจากปใจจัยที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก (1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกซ้ือสินคาในทวีปยุโรปที่เนน
ความสะดวกและประหยัดเวลา โดยนิยมเลือกซ้ือสินคาจากรานคาเคลื่อนที่หรือรานคาที่ตั้งขายชั่วคราวตามทองถนน (2) การพัฒนาแหลงซ้ือขายสินคา
จากใจกลางเมืองไปสูเขตชานเมือง  ถนนคนเดินในยุโรปมีลักษณะเป็นตลาดที่เกิดขึ้นบนถนนสายตางๆ ซ่ึงถือเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและภูมิทัศนแของ
เมือง รวมทั้งเป็นสถานที่ที่สะทอนถึงประวัติศาสตรแและรากฐานทางวัฒนธรรม   

จากแนวคิดเกี่ยวกับถนนคนเดิน จะเห็นไดวาถนนคนเดินพัฒนามาจากแนวคิดที่วาการเดินเทาจะชวยสรางกิจกรรมทางสังคม ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธแระหวางบุคคล และสนับสนุนปฏิสัมพันธแในสังคมใหมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคําจํากัดความของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแที่กลาววา 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแเป็นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่มุงใหเกิดการสรางประสบการณแของนักทองเที่ยว ผานการมี สวนรวมและการ
เรียนรูเชิงสรางสรรคแในดานศิลปะ มรดกโลกทางวัฒนธรรม/ประเพณีหรือลักษณะเฉพาะของสถานที่ตลอดจนสรางความสัมพันธแกับชุมชนในทองถิ่นที่เป็น
ผูสรางสรรคแวัฒนธรรมเหลานั้น 

 
ค าส าคัญ : ถนนคนเดิน, แหลงสถานที่ทองเท่ียว, สงเสริมการทองเท่ียว 
 
Abstract  
 Tourism is an industry that generates revenue for the worldwide industry is that there is less investment, but the 
rewards enormous. Thailand promotes tourism market is well known. A Tourism activities model that has been popular with 
tourists, especially Western tourists is. Walking Street, which occurred in Europe after World War 2 as a result of modifications to 
forms of purchased. The Walking Street in Europe is a market that takes place on the streets. This is part of the culture and 
landscape of the city. As well as a place that reflects the historical and cultural roots. 

In Thailand The Walking Street is come to be tourism activities generate income to local economic development 
because The Walking Street can create social activities, encourage social interaction and consistent with the definition of creative 
tourism said that, Creative Cultural tourism is a form aimed at the creation of the tourist experience. Through engaging and 
creative learning in the arts. 

 
Key word : Walking Street, Tourism Destination, Promoted Tourism 
 
บทน า 

ความสัมพันธแระหวางคนกับพื้นที่สาธารณะเป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาเมืองที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกมานานหลาย
ศตวรรษ แตการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะเมืองในโลกตะวันออกกลับมีไมมากนัก ทําใหการพัฒนาเมืองขาดความสอดคลองกับบริบทสภาพความเป็น
จริง งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาประเด็นพื้นที่สาธารณะแบบถนนคนเดินในวิถีตะวันออก เพราะเล็งเห็นวาถนนเป็นพื้นที่สาธารณะที่สําคัญยิ่ง เป็นพื้นที่ ที่มีอยู
กวางขวางที่สุดพบไดทั่วไป เขาถึงไดโดยคนทุกคน ทําหนาที่สนองตอความตองการของคนเมืองมาชานาน ถนนมีพลวัตที่แปรเปลี่ยนไปตา มสังคม
วัฒนธรรมทั้งในเชิงสถานที่และเวลา ในทศวรรษที่ผานมาเมืองในประเทศไทยไดมีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบถนนคนเดินในรูปแบบเฉพาะตัวที่ค ลาย
กับถนนตลาด (Market Street) ถือไดวาเป็นปรากฏการณแเมืองที่สะทอนลักษณะเฉพาะของสังคมตะวันออกในแงของการใชตลาดเป็นพื้นที่สาธารณะ แตก็
ยังมีงานวิจัยไมมากที่ศึกษาเพื่อนําไปสูความรูความเขาใจในพลวัตของการใชถนนเป็นพื้นที่สาธารณะจึงนับเป็นองคแความรูสําคัญที่ขาดหายไป 

 
 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ถนนคนเดินในประเทศไทย 
จากการศึกษาประวัติศาสตรแในพื้นที่ศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมติดตลาดบนถนนในรูปแบบถนนคนเดินของไทยเร่ิมมีมานานแลว แตอาจไมได

ถูกเรียกเป็นถนนคนเดินอยางในปใจจุบัน คําวา ถนนคนเดิน พึ่งมีปรากฏและเรียกขานจนติดปากในสังคมไทยมาตั้งแต ปีพ.ศ.2545 โดยใชเรียกกิจกรรม
การปิดถนนตามแผนพัฒนาเมืองนาอยู ในชวงตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่จัดใหมีขึ้นในเมืองหลักของไทยในภาค
ตางๆ โดยมีเปูาหมายพื้นฐานของการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมผสมผสานไว3 ประการ คือ ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน และสงเสริมการทองเท่ียว 

ระยะแรกของการพัฒนาถนนคนเดิน อยูระหวาง พ.ศ. 2545-2546 บนถนนสําคัญๆ ในเมืองนํารอง คือ ถนนสีลม กรุงเทพฯและถนนคนเดิน
ทาแพ จังหวัดเชียงใหม สวนมากจัดในทุกวันหยุด เวลาแดดรมลมตกตั้งแตชวงเย็นถึงกลางคืนถนนคนเดินสีลมไดจัดเพียงครั้งเดียวแลวหยุดไป สวนถนนคน
เดินทาแพเมืองเชียงใหมไดดําเนินการมาจนปใจจุบัน โดยยายมายังถนนราชดําเนิน และขยายตอเนื่องมายังถนนเช่ือมตอกันในส่ีแยกกลางเวียงเชียงใหม จน
รูจักกันดีในชื่อถนนคนเดินเชียงใหม มีความยาวกวา 2 กิโลเมตร และเป็นการจัดการถนนคนเดินที่มีระยะทางและระยะเวลาพัฒนาที่ยาวนานที่สุดใน
ประเทศไทย รูปแบบถนนคนเดินในเชียงใหมยังถูกขยายผลตอไปยังยานการคาอื่นของเมืองเชียงใหม  อาทิเชน  ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินสันกําแพง
ในทุกวันเสารแและถนนคนเดินชุมชน เชน ถนนคนเดินตนเปาในวันอาทิตยแ 

การเติบโตของถนนคนเดิน 
การเติบโตของถนนคนเดินในปใจจุบันไปในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศถูกกระตุนโดยภาครัฐและการเรียกรองของเอกชนใหมีถนนคนเดินในเมือง

หลายเมืองของไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว จากการศึกษาพบวา ถนนคนเดินสะทอนวิวัฒนาการของพื้นที่สาธารณะเดิมที่ เคยเป็น
ยานคนเดิน เมื่อแนวคิดการใชถนนเพื่อกิจสาธารณะแพรหลายในสังคมไทย ถนนคนเดินจึงเกิดขึ้นจากการทําตามอยางกันมาจนเกิดเป็นรูปแบบพื้นฐานที่
คลายคลึงกัน คือ ปิดถนนใหคนเดินเป็นบางวันบางเวลา ถนนคนเดินมีพัฒนาการในพื้นที่ศึกษามีพัฒนาการโดยมีปใจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจของเมือง 
ปริมาณการทองเท่ียว และทุนทางวัฒนธรรมการติดตลาดในแตละภาค ตลอดจนความสัมพันธแของถนนกับบริบทของเมือง ที่ถือไดวาเป็นปใจจัยสําคัญที่มี
ผลตอความสําเร็จของถนนคนเดิน 

ถนนคนเดินแบงไดเป็นหลายขนาด (ดังตารางที่1) ไดแก ถนนคนเดินขนาดใหญ พบตามเมืองหญที่เศรษฐกิจดีคนมีกําลังซ้ือสูง และปริมาณ
นักทองเที่ยวมีมาก ประกอบดวย ถนนคนเดินเชียงราย เชียงใหม ขอนแกน และเชียงคาน ถนนคนเดินขนาดกลางพบไดตามเมืองหลักหรือรองของภาคที่
เศรษฐกิจดี คนมีกําลังซ้ือ และมีนักทองเที่ยวพอสมควร ไดแก ถนนคนเดินพิษณุโลก นครสวรรคแราชบุรีสุราษฎรแธานีและสงขลาถนนคนเดินระดั บชุมชน
เกิดจากความตองการของชุมชน โดยอาจอยูในเมืองใหญรองหรือเล็กก็ไดประกอบดวย ถนนคนเดินสันโคงนอย กาดกองตา เชียงคาน สวนถนนคนเดิน
เครือขายรัฐรวมกับเอกชน ถือเป็นการทําตลาดนัดโดยใชชื่อถนนคนเดินเป็นสื่อประชาสัมพันธแโดยอาจเกิดบนลานหรือที่วางของเอกชนหรือรัฐและประสาน
ความรวมมือ เชน ถนนคนเดินภูเก็ต และสถานีคนเดินตรัง เป็นตน 
 การสํารวจที่ตั้งถนนคนเดินที่สัมพันธแกับบริบทยานและเมือง พบวาถนนคนเดินตั้งอยูในยานประวัติศาสตรแยานเมืองเกา ยานเมืองอนุรักษแยาน
การคา  ยานตลาด ยานริมน้ําและที่โลงวาง ยานขนสง ตลอดจนยานใหมและแหลงวัยรุนตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ถนนคนเดินสัมพันธแกับยานและบริบท
เมืองที่กลาวไวในวรรณกรรม อีกทั้งองคแประกอบกายภาพของถนนมีสวนสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศถนนคนเดินเป็นอยางมาก จากที่สํารวจพบวา 
ถนนคนเดินสวนมากมีสภาพผิวถนนเหมาะสม แตตางกันที่ขนาดความกวาง ระยะรนของอาคารจากถนน ตลอดจนสถาปใตยกรรมสองขางถนน 

แนวคิดการทํองเที่ยวสร๎างสรรค๑กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: ถนนคนเดิน 
 เศรษฐกิจสรางสรรคแ (Creative Economy) คือ การสรางมูลคาสินคา หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษยแ สําหรับสาขาการผลิตที่พัฒนา
ไปสูเศรษฐกิจสรางสรรคแจะเรียกวา“อุตสาหกรรม สรางสรรคแ” (Creative Industry) ซ่ึงหมายถึงกลุมกิจกรรมการผลิตที่ตองพึ่งพาความคิดสรางสรรคแเป็น
สิ่ง สําคัญ “เศรษฐกิจสรางสรรคแ” คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคแความรู(Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สรางสรรคแงาน (Creativity) และการใชทรัพยแสินทางปใญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูทางสังคม 
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม    

ความหมายของ “การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแ”จากการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมนานาชาติเรื่องการทองเที่ยวเชิงสราง สรรคแของ
องคแกรศึกษาวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ.2549 ที่เมืองซานตาเฟ  รัฐนิวเม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดคํานิยามของ “Creative Tourism” หรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแไวดังนี้ 

“การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแ” คือ การเดินทางที่นําไปสูประสบการณแที่แทจริงและมี การเชื่อมโยง ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมในงานศิลปะ 
มรดก หรือคุณลักษณะพิเศษของสถานที่ และยังทําใหเกิดการเชื่อมสัมพันธแกับผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ซ่ึงเป็นผู สรางสรรคแวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนั้นขึ้นมา”  

การสํงเสริมเศรษฐกิจผํานการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
จาก การประชุมที่กลาวมามีการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นการสงเสริมเศรษฐกิจของ ประเทศผานการทองเที่ยวเชิงสราง โดยมี

สาระสําคัญ ไดแก 
- พัฒนาและสรางประชากรที่มีความคิดสรางสรรคแ และผลิตภัณฑแที่เป็นเอกลักษณแของพื้นที่เพิ่มขึ้น 
- สรางงานใหมๆ ในภาคการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแ เชน มัคคุเทศกแ งานดานขนสง ชางฝีมือของทองถิ่น พนักงานตอนรับ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
- เสริมความแข็งแกรงแกนโยบายที่สนับสนุนการพฒันาการทองเท่ียวเชิงสราง สรรคแ ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย

ภาครัฐตองสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยผานการใหสิทธิประโยชนแดานภาษี การเขาถึงแหลงเงินทุน และการฝึกอบรม สวนภาคเอกชนรับผิดชอบในการ
สนับสนุนตนเอง ใหขอมูลในเร่ืองที่คลุมเครือ และสรางเครือขายของตนเองในประเด็นปใญหาที่มีรวมกัน 

- มุงเปูาหมายที่คุณภาพ ไมเพิ่มอุปสงคแโดยการลดราคา 
- หนวยงานภาครัฐสามารถประสานงานกับหนวยงานที่มีอยูในเมือง และสรางประโยชนแรวมกันผานความคิดริเริ่มของภาครัฐและภาคเอกชน 

สงเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศ 
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- ใชการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแเพื่อดึงดูดผูคนที่สนใจในการปรับปรุงเมือง (urban renovation)  อาทิเชน  การจัดพื้นที่ถนนคนเดินโดย
มุงเนนการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบานประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรคแ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคแโดยยึดกรอบขององคแการความ
รวมมือเพื่อการคา และการพัฒนา (UNCTAD) โดยแบงเป็น 4 กลุม 15 สาขาดังนี้ 

1. กลุมมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ (Cultural Heritage) ประกอบดวย 
- งานฝีมือ 
- การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ 
- ธุรกิจอาหารไทย 
- การแพทยแแผนไทย 

2. กลุมศิลปะ (Arts) ประกอบดวย 
- ศิลปะการแสดง 
- ทัศนศิลป 

3. กลุมสื่อ (Media) ประกอบดวย 
- ภาพยนตรแ 
- สิ่งพิมพแ 
- กระจายเสียง 
- เพลง 

4. กลุมงานสรางสรรคแตามลักษณะงาน (Functional Creation) 
- งานออกแบบ 
- แฟชั่น 
- สถาปใตยกรรม 
- โฆษณา 
- ซอฟตแแวรแ 

จากการศึกษาของ สศช.พบวาในปี 2549 มูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคแของไทยสูงถึง 840 ,621 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 10.7 ของ
ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยกลุมงานสรางสรรคแตามลักษณะงานมีสัดสวนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุมมรดกทางวัฒนธรรม กลุมสื่อ และกลุม
ศิลปะ ทั้งนี้เม่ือแบงตามกลุมยอย พบวากลุมการออกแบบมีมูลคาสูงสุด ทํารายได 304,990 ลานบาท รองลงมาเป็นกลุมงานฝีมือ และหัตถกรรมตามดวย
กลุมแฟชั่น ซ่ึงกลุมยอยทั้งสามกลุมนี้มีมูลคารวมกันคิดเป็นประมาณรอยละ 9.5 ของ GDP 

ดังที่กลาวมานั้นสะทอนใหเห็นวากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแนั้นมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแไดสอดคลองกับคํานิยาม 
โดยคุณลักษณะของงานสรางสรรคแเป็นสินคาและบริการทางการทองเท่ียว  อันเป็นกิจกรรมหนึ่งทางการทองเท่ียวที่ปรากฎ หรือถูกถายทอดสูนักทองเที่ยว
ผานกิจกรรมถนนคนเดินในแตละสถานที่ที่จะพบวามีความแตกตางกันออกไปในลักษณะของสินคา ประเพณีและวัฒนธรรม  หากแตการสงเสริมการ
พัฒนานั้นมาจากรูปแบบการสั่งการจากบนลงลาง  จากแผนพัฒนาและนโยบายสูการปฏิบัติในระดับทอง จึงเกิดความไมเชื่อมตอในการดําเนินงาน หรือ
ความยั่งยืนในการจัดกิจกรรมดังกลาว  โดยจะกลาวในลําดับตอไป 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของถนนคนเดิน สูํการสร๎างสรรค๑รายได๎เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 
 ถนนคนเดินเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวขณะเดียวกันก็เป็นความตองการของคนในเมืองที่ตองการใหมีถนนคนเดินเพื่อ
สรางพื้นที่สาธารณะเมือง ทําใหมีถนนคนเดินเกิดขึ้นทั่วประเทศ ผลการศึกษาถนนคนเดิน 15 สายพบวา ถนนคนเดินเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเป็นอันดับ
แรก และมีกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และสรางเสริมสังคมวัฒนธรรมทองถิ่นเป็นอันดับรองลงมา โดยพบวา มีความเกี่ยวของคอนขางนอยกับการ สงเสริม
สุขภาพ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของคนเดินเทา ซ่ึงเป็นประเด็นหลักที่ถนนคนเดินในโลกตะวันตกเนนย้ําตลอดมาแตถนนคนเดินในไทยกลับมองขาม จึง
นับเป็นเร่ืองสําคัญที่ควรไดรับการสงเสริมมากขึ้น 
 หากพิจารณาลักษณะของถนนคนเดินในเมืองของไทย เราพบความสอดคลองกับนิยามของพื้นที่สาธารณะในวรรณกรรมตะวันตก ใน
ขณะเดียวกันถนนคนเดินไดแสดงลักษณะสําคัญของพื้นที่สาธารณะตะวันออกหลายประการเราอาจกลาวไดวา การเกิดขึ้นของถนนคนเดินเป็น
กระบวนการทางสังคมของการ “สรางและรื้อฟื้นพื้นที่ถนนใหกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะโดยใชรูปแบบตลาดนัดที่คนชื่นชอบและสอดแทรกกิจกรรมและวถิี
ชีวิตที่เป็นที่ตองการของคนรุนใหมโดยเสริมเรื่องราวประวัติศาสตรแสังคม และวัฒนธรรมของเมืองเขาไป” ถนนคนเดินจึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปลี่ยนความ
จําเจของถนนและสภาพแวดลอมไปสูความเคลื่อนไหว ชีวิตชีวา และการสรางความหมายแกสถานที่ 
 ถนนคนเดินยังสะทอนประเด็นพื้นที่สาธารณะสําหรับคนทุกชนชั้นโดยเฉพาะกลุมผูคาเร มือใหม มือสมัครเลน ผูผลิตรายยอย นักเรียน 
นักศึกษาตลอดจนผูแสวงหาเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความสามารถของตนเอง คนกลุมเหลานี้ลวนตองการการเปิดพื้นที่และโอกาสโดยเฉพาะจากภาครั ฐ
และประชาคม ถนนคนเดินเปลี่ยนภาพของเทศกิจไลจับแมคา กลายเป็นความกลมเกลียวดวยวิธีจัดระเบียบพื้นที่และเวลาคาขายของภาคการคาที่ไมเป็น
ทางการดวยระบบและคาธรรมเนียมที่ตรงไปตรงมา 

ถนนคนเดินไทยเกิดจากนโยบายจากบนลงลาง (Top down) และเมื่อพัฒนาเร่ือยมาก็ไดมีการเรียกรองจากภาคประชาชนใหมีถนนคนเดิน ถือ
เป็นการเปลี่ยนกระบวนการแบบลางขึ้นบน (Bottom up) และนับเป็นสัญญาณที่ดีของการสรางพื้นที่สาธารณะเมืองในปใจจุบัน แตการดําเนินการถนนคน
เดินไทยยังขาดความนิ่ง อีกทั้งมีแนวโนมแปรเปลี่ยนไปตามการสงเสริม จึงเป็นคําถามที่นาคิดวาถนนคนเดินจะดํารงอยูไปเพื่อทําหนาที่พื้ นที่สาธารณะแก
เมืองไดอีกนานหรือไมเพียงใด 
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ถนนคนเดินหลายแหง เชน เชียงใหม เชียงราย ขอนแกน และสงขลา สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ทั้งที่ประชาสัมพันธแนอยลงกวาเดิม 
ในขณะที่ถนนคนเดินบางแหงมีความแกวงตัวตามการทองเที่ยวเป็นอยางมาก เชน ถนนคนเดินชายโขง เชียงคาน มีคนเดินตางกันมาก กวาสิบเทาตัว
ระหวางชวงมีและไมมีนักทองเที่ยว แตก็อยูไดดวยการถัวเฉลี่ยรายรับตลอดปี ถนนคนเดินราชบุรีตั้งอยูบนถนนริมน้ําที่สวยงามมากที่สุดสายหนึ่งของไทย มี
องคแประกอบกายภาพสมบูรณแแบบ แตกลับปรับลดจํานวนวันที่ปิดถนนลงเพราะการเปลี่ยนนโยบายการจัดการถนนคนเดิ นของหนวยงานทองถิ่น 
ตลอดจนการเสื่อมความนิยมไปเพราะที่ตั้งไกลแหลงทองเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธแและกิจกรรมเสริม ถนนคนเดินบางแหงมีองคแประกอบกายภาพถนน
ที่เหมาะสมแกการเป็นถนนคนเดิน ทั้งชุมชนมีความเขมแข็งและมีความตองการพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ แตถนนคนเดินยัง ปิดตัวลงไป อาทิถนนคนเดิน
ปากแพรก กาญจนบุรีเพราะไกลแหลงทองเที่ยวอื่นมีผลใหคนเดินและคนขายนอยลง ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นว า ถนนคนเดินยังเป็นกิจกรรมที่ไม
ยั่งยืน ดําเนินไปไดเทาที่มีการสงเสริมประชาสัมพันธแอีกทั้งเมื่อสอบถามถึงการวางแผนพัฒนาถนนคนเดินเชิงโครงสรางไปสูระบบการเดินเทา พื้นที่คนเดิน 
พื้นที่สาธารณะที่ถาวรกวาที่เป็นอยู ไดพบวา ไมมีแผนงานในเมืองใดในพื้นที่ศึกษาที่มุงไปสูการสรางพื้นที่การเดินเทาที่ถาวรและเป็นระบบ ซ่ึงเป็นประเด็น
ที่ทาทายการดํารงอยูของถนนคนเดินที่ยั่งยืนในระยะยาว 
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ท๎องถิ่นไทยกับการทํองเท่ียวภายใต๎พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
The rural lifestyle and Tourism with the dynamics transformation of society, Thailand. 

   

พรพิมล  อรุณสิริรัตน๑1 
Pornpimol  Arunsirirut 

 

บทคัดยํอ 
สังคมยอมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาดวยปใจจัยแวดลอมหลายประการอาทิเชน ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การสื่อสาร

คมนาคมที่ไรพรมแดน นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงไปของคนในทุกๆสังคม  ทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต ระบบครอบครัว แนวคิดและค านิยม เชนเดียวกับ
สังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมเกา (Transitional Society) หรือสังคมเกษตร (Agricultural) โดยพิจารณาไดจากวิวัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตรแ สูระบบสังคมใหม (Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial)  สูสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นจากปใจจัยตางๆที่
สงผลใหชุมชนหรือทองถิ่นดั้งเดิมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตทางสังคมตามกระแสโลกาภิวัตนแ   โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสของการทองเที่ยว
นับตั้งแตพ.ศ. 2540 เป็นตนมาที่ประเทศไทยตองประสบกับปใญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิถีชุมชนจึงกลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง และแพรหลายอยางมาก  
ภาพชนบทและวัฒนธรรมทองถิ่นถูกทําใหเป็นสินคาทางการทองเที่ยวจากรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ ทองเที่ยว
ชุมชน  สูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแที่มีชุมชนชนบทเป็นสําคัญ  อันนํามาซ่ึงรายไดและความเจริญทางวัตถุสูสังคมชนบทไทยใหกลายเป็นสังคมเมืองเพื่อ
รองรับการนักทองเท่ียวมากยิ่งขึ้นในปใจจุบัน 
 ถึงกระนั้นจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว  มักพบวาวิถีของความเป็นชนบทไทยจากการประกอบอาชีพ
ดวยการกสิกรรมมักถูกแทนที่ดวยการปรับตัวเป็นชุมชนทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ เลี้ยงชีพโดยรายไดจากการทองเที่ยวเพียงอยางเดียวไมสงผลใหเกิด
ความยั่งยืน  เมื่อเทียบกับชุมชนที่เปิดรับการทองเท่ียวเขามาในฐานะของเครื่องมือที่ชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากการทําการเกษตรที่
เปน็อาชีพหลักเพียงอยางเดียว  และใชประโยชนแเพื่อเป็นเครื่องมือในการร้ือฟื้นและสืบทอดคติชน หรือวิถีชีวิตบางอยางที่เลือนหายไปใหฟื้นคืนกลับขึ้นมา
อีกครั้ง  สรางความเขาใจอันดีใหกับสังคมเมืองและสังคมชนบทสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนภายใตเง่ือนไขการถวงดุลระหวางการคงคุณคากับการเพิ่มมูลคา
ของวิถีชีวิตชนบท 
 
ค าส าคัญ: 1. ทองถิ่น  2. การทองเท่ียวยั่งยืน 3. สังคมไทย 
 
Abstract  

Thailand society would have changed over time by several factors such as the educational system, economy, 
communications, transportation boundless. Bring change to the people in every society. The patterns of family life concepts and 
values. as well as social of Thailand changes by Transitional Society or Agricultural Society to Modern Society as a result the rural 
lifestyle changed. But now, Communities had to get interested again. It brings revenue to the social and material progress of rural 
Thailand into the city to accommodate more tourists today. 

Tourism is a tool to revive the inheritance and folklore. Or certain lifestyle that dissolved a resurgence back up again. 
Creating a better understanding of the urban and rural society towards sustainable tourism under the terms of the balance 
between the value of the added value of the rural lifestyle. 

 
Keywords: 1. Rural 2. Sustainable Tourism 3. Thailand society 

ความหมายของชุมชน 
 ชุมชนตามความหมายของสังคมวิทยา แบงออกเป็นสองประเภท คือ ชุมชนชนบท (Rural) และชุมชนเมือง (Urban) หากแปลตามความหมาย
ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, ราชบัณฑิตยสถาน) ไดใหความหมายของคําวา ชนบทและเมืองไวดังนี้ 

1. ชุมชนชนบท หมายถึง บานนอก เขตแดนที่พนจากเมืองหลวงออกไป 
2. ชุมชนเมือง หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นยานการคา การทําธุรกิจ 
นอกจากนี้แลวความแตกตางกันอยางชัดเจนของทั้งสองชุมชนซ่ึงมีปใจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ (อมร รักษาสัตยแและ 

ขัตติยา กรรณสูต, 2515) กลาวไดวาเป็นการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูของจากกระบวนการพัฒนาตางๆผสมผสานการพัฒนาทางดานสังคม (Social) 
เศรษฐกิจ (Economic) การเมือง การปกครอง (Political) เขาดวยกัน (ยุวัฒนแ  วุฒิเมธี, 2529)   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535)  กลาวถึง สภาพความเป็นอยูของชนบทไทยมีลักษณะกระจดักระจายกนัอยูตามไรนาซึ่งเป็นที่ทํามาหา
กินของแตละบาน ดวยสภาพความอุดมสมบูรณแของดิน มักจะอยูอาศัยทามกลางสิ่งแวดลอมและพึงพิงธรรมชาติ (ทัศนา พฤติการณแกิจ, 2558) ครอบครัว
ชนบทเป็นหนวยเศรษฐกิจ คือมีลักษณะแบงงานกันทํา เป็นครอบครัวขยาย ชาวชนบทมีความสนใจรวมกัน อาทิเชน พิธีกรรม การนับถือศาสนา เป็นสังคม

                                                           
1 อาจารยแคณะมนุษยศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ที่มีความหนาแนนต่ํา  ชุมชนชนบทแตละแหงจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเชื้อชาติ ประเพณี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีภูมิ หลังทาง
วัฒนธรรม หรืออาจจะมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด ติดตอคุนเคยเห็นหนากันโดยตรง (Face to face) (ไพฑูรยแ เครือแกว, 2506)  

ดวยเหตุนี้ชุมชนชนบทจึงมีความสามัคคี รักหมูคณะมากกวาในเมืองที่มีความหนาแนนของประชากรอยูรวมกันเป็นจํานวนมาก  เป็นศูนยแกลาง
ของความเจริญ ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีลักษณะของความเป็นปใจเจกชนสูงกวา กลาวคือการปฏิสัมพันธแกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
สถานภาพและบทบาท มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว มีปฏิสัมพันธแกันของคนในสังคมที่นอยกวา  และมีโครงสรางทางสังคมที่สลับซับซอนโดยใช การ
ควบคุมทางสังคมใชกฎหมายเป็นหลัก 
จากสังคมเกษตรสูํสังคมเมือง 
 รากทางสังคมของประเทศไทยนับเป็นสังคมกสิกรรม จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ อาทิเชน คําเรียกประมุขหรือผูปกครองสูงสุดของประเทศ
วา พระมหากษัตริยแ นั้นก็มีรากศัพทแมาจากภาษาภาษาสันสกฤตวา เกษตตะ หรือ เกษตร อันหมายถึง ผูที่มีที่ดินมาก (ปิยะวรรณ ปานโต, ฐานขอมูล
การเมืองการปกครอง, 2553)  จากรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการเกษตรอาทิเชน   พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ, การแหนางแมว แมกระทั่งประเพณีสงกรานตแอันเป็นประเพณีปีใหมของชาวไทยและของชาวอุษาคเนยแโดยทั่วไปที่รับเอามาจากคติพราหมณแถูกเขากับ
ประเพณีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นการทําบุญและเฉลิมฉลอง เป็นตน  ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อประโยชนแตอการเพาะปลูก  เกิดการกอรางสรางตัวของ
ชุมชนชนบทที่เกี่ยวพันกับการเกษตรที่เป็นสวนมากในสังคมไทยและเป็นฐานที่สําคัญในการดํารงอยูของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถิ่นไทยดั้งเดิม 
จึงกลาวไดวาสังคมไทยนั้นแตเดิมเป็นสังคมเกษตรอยางแทจริง มีลักษณะคานิยมแนวคิด วิถีการดําเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร 
 ซ่ึงตอมาการเปลี่ยนแปลงในปใจจัยแวดลอมหลายประการในสังคมโลกสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิ จ  แนวคิดคานิยม  การ
ดํารงชีวิต  เทคโนโลยี ของคนในสังคมไทยหรือจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตทางสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตนแสงผลใหเกิดการเปลี่ยนจากจากระบบ
สังคมเกา (Transitional Society) หรือสังคมเกษตร(Agricultural) สูระบบสังคมใหม (Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial) ประการที่
สําคัญคือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากชุมชนชนบทสูชุมชนเมือง เมื่อการทําการเกษตรไมเพียงพอตอการดํา รงชีพ 
ดวยลักษณะของสังคมชนบทที่มีระบบครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย กอใหเกิดปใญหาในดานรายไดที่ไม เพียงพอ ซ่ึงเป็นปใจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการ
โยกยายแรงงานหลังฤดูกาลเพาะปลูกเขาสูสังคมเมืองเพื่อหารายได  หรือดวยลักษณะของความเจริญของเมืองที่มีการขยายอาณาเขตออกไป  การเพิ่ม
จํานวนประชากร ชุมชนชนบทจึงตองมีการปรับตัว  เปิดรับความเจริญทางวัตถุและลักษณะของการประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากเดิม  จําตองมี
การ ศึกษาที่ สู งขึ้ น เพื่ อประกอบอาชีพ   เกิดระบบสาธารณูปโภคที่ เข าถึ ง ไดมากขึ้ นทั้ งนี้ ล วน เกิดขึ้ นจากการพัฒนาของชุมชนเมือง  
ที่เขาถึงหรือที่เรียกวาการพัฒนาชนกระแสหลัก ชาวชนบทขายที่นาทํากินแลวเปลี่ยนอาชีพ เกิดการโยกยายแรงงาน กอใหเกิดปใญหาในเรื่องของความ
หนาแนนของจํานวนประชากรในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น  เกิดสภาวะปใญหาทางสังคมจากการเขียวในสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกลืมเลือนไป  สงผลตอ
คานิยมและวัฒนธรรมที่ใหความนิยมในวัตถุมาเป็นเครื่องกําหนดฐานะของบุคคลในสังคม วัฒนธรรมทางจิตใจถูกลดคุณคาลง 
เมื่อ “การทํองเที่ยว” การเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา 
 เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบเกาถูกแทนที่ดวยระบบใหม กอใหเกิดคานิยมตอวัตถุที่ใหความสําคัญนิยมชมชอบกบัความเจริญทางวัตถุมากกวาความ
เจริญทางจิตใจ  สภาพสังคมโดยรวมมีความเส่ือมโทรมลงจากปใญหาอาชญากรรม  ปใญหายาเสพติด  ปใญหาการคามนุษยแ เพราะคุณคาของมนุษยแถูกตัดสิน
ดวยเงินตราและสถานะทางสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศไทยประสบกับปใญหาทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางยิ่งใหญอีกครั้งอีกครั้งจากการประสบปใญหาอยางยิ่งในเขตเมืองเพราะการลมสลายของธุรกิจมากมาย  กอใหเกิดปใญหาคนวางงาน  คาครองชีพสูง  
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นไดรับการหยิบยกขึ้นมาทบทวนและปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  สงเสริมใหเกิดการกลับคืนสูทองถิ่นหรือชุมชน  การพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการเกษตรอยางพอเพียงและเล้ียงชีพไดจากการนํามาบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เป็นตนมา  ซ่ึงกลาวไดวาวิถีชนบทหรือภาคการเกษตรถูกมองวาสามารถรองรับปใญหาคนตกงานจากภาค
เมืองไดเป็นอยางดี (ทับทิม ทับทิม, 2554) 

โดยเฉพาะคนในชนบทนั้นนับวาเป็นคนสวนใหญของประเทศ กระแสทองถิ่นนิยม วิถีชีวิตชุมชนจึงกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง  ภาครัฐฉาย
ภาพของชีวิตชนบทถูกมองวาเป็นธรรมชาติ มีความสวยงาม และมีความเงียบสงบ หลีกเลี่ยงจากความวุนวายแทนที่ภาพของชนบทที่มีความแตกตางกั บ
เมืองอยางชัดเจน ดูลาหลัง และปุาเถื่อน นับตั้งแตชวงปลายรัชกาลที่ 7 เป็นตนมาที่ประเทศไทยประสบกับปใญหาคอมมิวนิสตแและผูตอตานแนวคิดของรัฐ
ที่หลบหนีเขาปุาสูชนบทอันหางไกล   
 ประการหนึ่งที่เป็นปใจจัยสําคัญในการแกไขปใญหาคือ การทองเที่ยว ที่มักถูกนํามาใชเป็นเครื่องมือในการแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้น 
เชนเดียวกับวิกฤติการณแเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 การทองเที่ยวภายใตแคมเปญ Amazing Thailand อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแตการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลกตกต่ําในปีพ.ศ. 2526 และนับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามาทองเที่ยว เพราะเมื่อ
สิ้นสุดแคมเปญในปี 2542 พบวา มีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาถึง 8.58 ลานคน สรางรายไดใหประเทศ 253,000 ลานบาท (TCDC, 2557)  
ซ่ึงการทองเท่ียวยังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการนํารายไดเขาสูชุมชนชนบทจากกิจกรรมทางการทองเที่ยวตางๆ,  การผลิตและจัดจําหนายสินคาของที่
ระลึกแกนักทองเที่ยว, รวมไปถึงมีบทบาทในการรื้อฟื้นประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกลืมเลือนไปแลวใหกลับมาอีกครั้งเพื่อสื่อถึงความเป็นอั ตลักษณแที่มีคุณคา  
ความเป็นทองถิ่นอยางแทจริง กอใหเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนทองถิ่น  ลดปใญหาในเรื่องของการเคลื่อนยายแรงงานดวยการสรางอาชีพและเพิ่ม
รายไดที่ตกต่ําจากระบบเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวชนบท  

ในปใจจุบันจะเห็นวาการทองเท่ียวดูเหมือนจะเป็นแนวทางการแกไขปใญหาทั้งดานเศรษฐกิจ  ปใญหาทางสังคม  การโยกยายแรงงานที่ดีประการ
หนึ่ง เมื่อการทองเท่ียวคือการเดินทางเพื่อไปเรียนรูและไดรับประสบการณแที่แตกตางจากภูมิลําเนาของตนเอง การทองเที่ยวจึงมีสวนสําคัญในการสงเสริม
ใหเกิดแนวคิดทองถิ่นนิยมและเป็นกระแสความนิยมของชาวเมืองที่นิยมเดินทางเขามาเพื่อหาประสบการณแ เรียนรู เขาใจความแตกตางเหลานั้นมากขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงแนวคิด คานิยมที่ยอมรับในความแตกตาง ตามหารากทางวัฒนธรรม จากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สูการทองเที่ยวเชิงอนุ รักษแ             
สูการทองเที่ยวโดยชุมชน  จนปใจจุบันกระแสการทองเที่ยวถูกเพิ่มเติมดวยแนวคิดสรางสรรคแ ใหมีความยั่งยืนที่เรียกวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ                
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โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9 
เป็นตนมา   
การทํองเที่ยวเปรียบดั่งเหรียญสองด๎าน 
 การทองเที่ยวเปรียบดังเหรียญสองดานที่มีทั้งดานที่ดีและไมดี กลาวคือเมื่อวิถีแบบชนบทถูกสรางใหเป็นสินคาทางการทองเที่ยวเพื่ อขายแก
นักทองเที่ยว อาทิเชน  เรียนรูวิถีชีวิตแบบวิถีชนบท คติชนของทองถิ่น  ประเพณีและขนบธรรมเนียมทองถิ่น ถูกทําใหกลา ยสินคาที่นําเสนอใหกับ
นักทองเที่ยว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแนวคิดจากวิถีชีวิต เป็นการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพื่อขายใหตรงกับจริตของนักทองเที่ยวที่เป็นชนชั้ นกลางจากสังคม
เมือง  อาทิเชน  การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแที่มีกิจกรรมการทองเที่ยว  ตลาดโบราณ ที่ถูกทําใหตรงกับจริต  รสนิยมของนักทองเที่ยวดวยการใสเสื้อ
พื้นเมือง  อนุรักษแบานเรือนไมเกาๆ  ประดิษฐแสินคาที่ระลึกและอาหารตางๆใหเป็นอัตลักษณแของชุมชนชนบทเพื่อขายไมวาจะเป็น สมุ นไพร ผักปลอด
สารพิษ  อาหารคาวหวาน ที่มีคําหอยทายวาโบราณ เพื่อใหมีคุณคามากกวาของที่มาจากการผลิตในปริมาณมากดวยเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม   
การดัดแปลงวัฒนธรรม หรือคติชนทองถิ่นบางอยางขึ้นมาใหมเพื่อจัดแสดงใหแกนักทองเที่ยว หรือเพื่อใหขายได โดยไมไดคํานึงถึงคุณคาที่แทจริง  มุงเนน
การสรางมูลคาเพิ่มหรือเม็ดเงินที่ไดจากการตอนรับนักทองเที่ยวเพียงอยางนั้นทําใหความเป็นทองถิ่น หรือชนบทนั้นเลือนหายไปและถูกแทนที่ระบบเมือง
อีกครั้งจากระบบแนวคิดผลิตเพื่อขาย อาทิเชน ตลาดโบราณหลายๆแหง อาทิเชน ตลาดสามชุก, ตลาดน้ําอัมพวา ที่ผูประกอบการนั้นไมใชคนดั้ งเดิมใน
พื้นที่จริงๆ แตเป็นนายทุนที่มีทุนเขาไปซ้ือตอบานเรือนเกาๆเหลานั้น และทําการขายสินคาที่ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเหลานั้นแทนคนดั้งเดิมในสังคม
กลายเป็นเพียงตัวประกอบในแหลงสถานที่ทองเที่ยว  รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสราง บานเรือนที่ผิดแปลกไปจากเดิมเพื่อรองรับ ตอความ
ตองการของนักทองเท่ียว สงผลตอวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมในทองถิ่นชนบทมีความเป็นอยูที่เปลี่ยนไปเดิม  ระบบนิเวศนแเสียหายจากการทองเที่ยวเป็นปใจจัย
สําคัญ 
 แนวคิดการทองเท่ียวในปใจจุบันนี้ถูกเรียกใหม ไฉไลกวาเดิมวาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแ (Creative Tourism) โดยมีความหมายวา เป็นการ
ทองเที่ยวที่สัมพันธแกับประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณแ โดยนักทองเที่ยวไดเรียนรูเพื่อสรางประสบการณแตรงร วมกับเจาของ
วัฒนธรรม และมีโอกาสไดใชชีวิตรวมกันกับเจาของสถานที่ และเป็นการสรางมูลคาเพิ่มใหกับประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณแของ
สถานที่ไมใชกิจกรรมที่เนนรายไดของชุมชน แตเป็นกิจกรรมที่เนนคุณคาของชุมชน"  (องคแการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน; 
DASTA, 2556) เห็นไดอยางชัดเจนถึงความมุงหวังในการใหการทองเที่ยวนั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับความเป็นอยูของชุมชนโดยเนนชุมชน
เป็นสําคัญมากกวาเดิมเพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดลอมดวย 
 จากบทความเร่ืองการสรางภาพลักษณแ “หมูบานวัฒนธรรม” จากคติชนบนเวทีการทองเที่ยวที่บานหนองขาว (ปรมินทแ จารุวร, 2558) บาน
หนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนเอง พบวาชุมชนมีการรวมกลุมการทองเที่ยวกัน และกําหนดนโยบาย
การเป็นแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยมีหลักการเบื้องตนอันเป็นวิธีคิดหลักรวมกัน  เพื่อใหเป็นที่รูจักในการเป็นแหล งสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยางแทจริง  นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวจะไดรับประสบการณแการเรียนรูจากวิถีชีวิตชนบทอยางแทจริงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑแชีวิ ต ถายทอดเรื่องราว
และคติชนทองถิ่นผานการรองเลนละครเพลงทองถิ่น โดยชาวบานเป็นผูขับรองและรวมการจัดการแสดงถายทอดวิถีและวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ  
การดํารงชีวิตแบบทองถิ่นอยางแทจริงสูสายตาของนักทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเสริม  การละเลน  ยาสมุนไพรพื้นบาน  ตลอดจนการขายงานหัตถกรรม
ทองถิ่น  ความพยายามไมปรุงแตงสําเนียงที่เป็นเอกลักษณแแบบชาวไทรโยคที่เป็นอัตลักษณแทองถิ่น   

มุงนําเสนอคติชนทองถิ่นหรือวิถีชีวิตที่มีอยูจริงและอยูในวิถีชีวิต  ในรูปลักษณแใหมที่สอดคลองกับสมัยนิยมมากขึ้น  แตดวยบริ บทของสังคม
โลกาภิวัตนแและการทองเที่ยวยังคงกอใหเกิดความตองการสินคาทางวัฒนธรรมและความเป็นของแทดังเดิมในวิถีชน บทมากขึ้น  อยางในกรณีของบาน
หนองขาวนั้นการทองเท่ียวเป็นแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากวิถีปกติจากการทอผาดวยกี่กระตุกในวนัวางจากการทํานา  มาเป็นการทอ
ผาดวยกี่กระตุกเป็นอาชีพเพื่อผลิตสินคาของที่ระลึกใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเท่ียวมากขึ้น จนในปใจจุบันนี้การทอผาแบบกี่มือนั้นลดนอยลง
ไปมากแลวเหลือเพียงแตการสาธิตใหแกนักทองเที่ยวดู เป็นตน ซ่ึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมทุนนิยมที่มีการพัฒนาแน วทางหรือ
รูปแบบการผลิตเพื่อขายมากขึ้นดวย 
เชื่อมโยงสังคมชนบท – สังคมเมือง จากการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

จากการศึกษากรณีการทองเที่ยวของบานหนองขาวสามารถที่จะสรุปไดวา  การทองเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  
สรางรายไดนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ  อีกทั้งการสรางความยอมรับในวิถีชีวิตชนบท  กอใหเกิดการอนุรักษแวัฒนธรรม
ใหคงอยู และสรางความมั่นคงสูชุมชนผานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่อยูบนพื้ นฐานของความเป็นวิถีชนบทของแทที่สามารถ “ขาย”ได  ผาน
กระบวนการของความรวมมือกันของชุมชนอยางเขมแข็งแตเรียนรูที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อการอนุรักษแ และถายทอดวิถี
ความเป็นชนบท  และวัฒนธรรมทองถิ่น มุงเนนที่จะสรางองคแความรูสูบุคคลภายนอก  กลาวคือเรียนรูในการคงคุณคาของสิ่งที่ทองถิ่นมีอยู หรืออัตลักษณแ
ความเป็นตัวตนของตนเองไว  ในขณะเดียวกันที่ชุมชนทองถิ่นนั้นๆตองเรียนรูที่จะสรางมูลคาเพิ่มของวิถีชนบทตนเองใหมีความโดดเดน  เป็นเอกลักษณแให
เกิดการตอบสนองและสรางความตองการบริโภค เรียนรูและไดรับประสบการณแของนักทองเที่ยวชนชั้นกลางจากสังคมเมืองไดอยางพอเหมาะพอคว ร              
จึงจะสงผลใหการทองเท่ียวนั้นกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งชวยใหชุมชนชนบทคงอยูไดทั้งในมิติสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนลดปใญหาการโยกยาย
แรงงาน  ปใญหาการวางงาน ฯลฯ และนักทองเที่ยวเองในฐานะของชนชั้นกลางจากสังคมเมืองเกิดการเรียนรู มีความเขาใจและกอใหเกิดการปรับตัวมากขึ้น    

กลาวคือชุมชนชนบทยังคงไดอยางมีความสุขและยั่งยืนในขณะที่สังคมเมืองเองก็มีโอกาสที่ไดเรียนรูและสัมผัสกับวิถีของชนบทอยางแทจริง อัน
กอใหเกิดความเขาใจอันดีเรียนรูและเป็นสวนหนึ่งในการรวมพัฒนาชุมชนชนบทอยางแทจริง  รวมไปถึงกรพัฒนาความเจริญทางดานจิตใจและวัตถุอยาง
ยั่งยืนของประเทศชาติในลําดับตอไป 
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บทคัดยํอ 
 ในปใจจุบันนี้ สังคมไทยมีการดูแลรักษาสุขภาพกอนที่จะเกิดโรคภัยไขเจ็บมากขึ้น โดยเนนการปูองกันและสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ทํา ให
ธุรกิจบริการสุขภาพหรือ “สปา” ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และมีผูสนใจทําธุรกิจสปามากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขไดเห็นความสําคัญของการ
ถายทอด และพัฒนาองคแความรูที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปาไทย จึงไดสงเสริม สนับสนุน ใหเชิดชูคุณคาของสปาไทย ที่เนนเอกลักษณแอันโดดเดนงดงามของ
วัฒนธรรมไทย และกํากับใหสปาไทยมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล   

และจากกาวการเขาสูอาเซียนจะทําใหธุรกิจสปาเติบโตไดจะตองคํานึงถึงการพัฒนาในดานอื่นๆ เชน ดานการศึกษา โดยเฉพาะดานการสื่อสาร 
เนื่องจากในการเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นมีความจําเป็นที่ตองใชการส่ือสารที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก นอกเหนือจากนี้ยังคงตองพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 
เพื่อสรางความแตกตางใหกับสปาไทย ตลาดสปาไทยจึงมีความตองการสูงในความตองการทางบุคลากรที่สามารถในการใชภาษา และการคิดที่ตางออกไป
เพื่อสรางความแตกตางใหกับสปาไทยในฐานะของเครื่องมือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 
ค าส าคัญ: 1. สปาไทย  2. อาเซียน 3. การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
Abstract  
 Nowadays Thai society attaches great importance to maintaining good health. Then The health service business or "spa" 
has been widely popular. And The Ministry of Health, Thailand has seen the importance of broadcasting. And develop knowledge 
related to Thai spa business by supporting the value of the Thai Spa with Identity of Thai culture. And direct Thai spa standards 
in international standards.  

From the entry into ASEAN, the growth of the spa business will have to take into account other developments such as 
education, especially communication because of the it is necessary to use English communication. In addition, Thailand still need 
to develop innovations to make a difference to the Thai spa as a health tourism promotion tool. 

 
Keywords: 1. Thai Spa 2. ASEAN 3. Health Tourism 
 
ความส าคัญของสปาไทย 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงกับธุรกิจหลายประเภท จากผลสํารวจการวิจัยของสภาการ
เดินทางและการทองเท่ียวโลก (World Travel and Tourism Council - WTTC) ระบุไดวาการทองเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2541 ไดกอใหเกิดการจางงานทั้ง
ทางตรงและทางออมประมาณ 231 ลานของคนทั่วโลก หรือประมาณทุกๆ 1 ใน 9 ของคนทํางาน และจากรายงานเดียวกันนี้ ยังคํานวณไดวา 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโลกที่มีเงินหมุนเวียนอยู 3.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ  ในเวลานี้จะไดเติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญของโลก ที่มีเงิน
หมุนเวียนสูงขึ้นไปถึง 8 ลานลานเหรียญอเมริกัน ปี พ.ศ. 2553 (David L. Edgell, Kurtis M. Ruff และ Alpa Agarwal  จาก Journal of Travel & 
Tourism Marketing volume 8. November 3, 1999)  

แมวา สปาไทย จะเป็นที่ตองการของตลาดโลก และอยูในระดับผูนําของโลกดานธุรกิจดังกลาว เนื่องจาก สปาไทยมีจุดเดนในดานคุณภาพ 
มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภัณฑแการออกแบบดีไซนแ รวมถึงการบริหารจัดการดวยเป็นศาสตรแที่มีเอกลักษณแเฉพาะ มีความโดดเดนในความเป็นไทยที่ ไม
เหมือนใคร แตถึงกระนั้นธุรกิจนี้  ก็ยังตองพัฒนาในทุกๆดานใหมีความพรอมมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ที่จะตองแขงขันกันภายในตลาดอยางเสรีเมื่อมีการเปิดAECขึ้นอยางเป็นทางการ 

จากความคิดเห็นของ นางภัททิราพร เขียวสนั่น  อุปนายกสมาคมสปาไทย กลาววา ธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในทุกๆ ปี 
โดยเฉลี่ยอยูที่ปีละ 5-6% สรางรายไดเฉลี่ยประมาณ 15,000-16,000 ลานบาทตอปี กลุมลูกคาสวนใหญที่ใชบริการเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 80% 
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรแ ฮองกง อเมริกา พื้นที่ภาคเหนือ เชน เชียงใหม เป็นนักทองเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ยุโรป สวน
นักทองเที่ยวในตลาดอาเซียนทั้ง อินเดีย เกาหลี จีน ปใจจุบันไดใชบริการสปาไทยเพิ่มมากขึ้น และสวนที่เหลือ อีก 20% เป็นนักทองเ ที่ยวชาวไทยซ่ึงใน
เวลานี้ทางอุตสาหกรรมสปาไดวางแผนที่จะขยายตลาดคนไทยใหมากขึ้น 

โดยปใจจุบันธุรกิจสปาไทยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการชวยผลักดันใหสปาไทยมีความพรอมในดานคุณภาพ 
มาตรฐานในระดับสากล มีการสงเสริมใหผูประกอบการเขารวมกันแขงขันในรายการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจสปา ซ่ึงรางวัลดังกลาวจะเป็นเครื่องชวยกา
                                                           
1 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะมนุษยศาสตรแ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 669 
 

รันตีใหกับธุรกิจสปาไทยไดอยางชัดเจนอีกทั้งยังเป็นชองทางที่ทําใหผูบริโภครูจักสปาไทยไดมากขึ้น โดยเฉพาะในความเชื่อมั่นเรื่ องคุณภาพมาตรฐานที่ดี
ของผลิตภัณฑแ และการใหบริการอยางไรก็ตาม การพัฒนาทางดานธุรกิจสปาไทย เพื่อกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 สิ่งสําคัญจะตอง
พัฒนา ไดแก ดานการศึกษา โดยเฉพาะภาษาเพื่อใชในการส่ือสาร ทั้งภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ การพัฒนาทางดานความคิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสราง
ความแตกตางใหกับสปาไทย การผลิตบุคลากรที่เป็นคนไทยในการใหบริการ ซ่ึงตลาดมีความตองการบุคลากรดานสปาที่เป็นคนไทยมากกวาชาติอื่นๆ 
เพราะตลาดมองวาจะไดความรูสึก และไดรับการบริการที่เป็นสปาไทยอยางแทจริง ขณะที่ทางสมาคมธุรกิจสปาเองไดจัดเทรนนิ่ง ฝึกอบรมการใหความรู 
ทั้งในระดับพนักงานผูใหบริการ และในระดับผูบริหารอยางตอเนื่องอีกดวย 

เวลานี้ธุรกิจสปามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในประเทศไทย และตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่เริ่มมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เชน อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม พมา และลาว ดังนั้นธุรกิจสปาไทยจะตองใชกลยุทธแในการดําเนินธุรกิจทั้งในเชิงรุกและรับที่ควบคูกัน 
และเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกลาวขึ้น คาดวาจะมีขอดีในการเอื้อประโยชนแใหกับประเทศไทยมากการเป็นคูแขงขันกันจะทําให เกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูล มีการเรียนรู ทราบถึงความตองการของผูบริโภคในตลาด เป็นชองทางใหประเทศไทยสามารถเขาไปทําตลาดสปาไดเพิ่มมากยิ่งขึ้นและ
เป็นการเปิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจไดอยางเสรี เป็นตน  (นางภัททิราพร เขียวสนั่น .http://www.thai-aec.com/463 ) 

จากความคิดเห็นขางตนนั้นสรุปไดวา สปาไทยในปใจจุบันและอนาคตอันใกลนี้มีการเติบโตตอเนื่องในทุกๆปี  และกลุมผูบริโภคสวนใหญนั้นจะ
เป็นชาวตางชาติถึง 80% ดังนั้นการกาวเขาสูธุรกิจสปา AEC ในอีก 8 ปีขางหนาที่จะถึงนี้ เห็นไดชัดวาจะยกระดับเขาไปในเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
ไดงายขึ้น เพราะการคาขายอยางเสรีนั้นเป็นผูบริโภคชาวตางชาติสวนใหญ และในอนาคตเมื่ออาเซียนเปิดตัวนั้น มีการเดินทางระหวาประเทศที่สะดวกมาก
ขึ้น จะทําใหมีผูเขามาใชบริการสปาไทยสูงขึ้น เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญที่ใชบริการก็เป็นชาวตางชาติอยูแลวและในปใจจุบันธุรกิจสปานั้นไดรับก าร
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน  ไดรับการผลักดันใหเขารวมการแขงขันในรายการตางๆ และไดรับรางวัลมาการันตีถึงคุณภาพ และมาตรฐานในระดับ
สากล  ทําใหผูบริโภคเช่ือมั้นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ดี และเร่ืองผลิตภัณฑแและการใหบริการ 

การเขาสูอาเซียนจะทําใหธุรกิจสปาเติบโตไดจะตองคํานึงถึงการพัฒนาในดานอื่นๆ เชน ดานการศึกษา โดยเฉพาะดานภาษา  เพราะในการเขา
สูประชาคมอาเซียนนั้นจะใชการส่ือสารที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก และการพัฒนาดานความคิดในนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสรางความแตกตางใหกับสปาไทย 
ตลาดสปาไทยจึงมีความตองการสูงในความตองการทางบุคลากรที่สามารถในการใชภาษา และการคิดที่ตางออกไปเพื่อสรางความแตกตางใหกับสปาไทย  
เพราะตลาดมองวาจะไดความรูสึก และไดรับการบริการที่เป็นสปาไทยอยางแทจริง และสวนที่สําคัญ คือการเติบโตของธุรกิจสปาเพิ่มจํานวนสูงขึ้น ทั้ง
ภายในและนอกประเทศ และคูแขงในประชาคมอาเซียนนั้น คือประเทศเพื่อนบานที่เริ่มมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย 
เวียดนาม พมา และลาว ดังนั้นสปาไทยจึงตองมีกลยุทธแในการรับมือกับเพื่อนบานของเรานั้น จึงตองดําเนินธุรกิจในเชิงรุกและรับควบคูกันไป  คาดวาในอกี 
8 ปีขางหนานี้ที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นจะเป็นขอดีของไทยมากเมื่อเป็นคูแขงจะทําใหเกิดการเรียนรู  แลกเปลี่ยน จะทําใหเห็นถึงความ
ตองการของผูบริโภคมากขึ้น และเพิ่มชองทางในการขยายธุรกิจสปาใน AEC ที่เป็นการคาแบบเสรีงายขึ้น  

ธุรกิจสปาไดเขามามีบทบาท และมีสวนรวมทางการทองเท่ียวในเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเห็นไดชัดจากธุรกิจ  สปาเร่ิมขยายตัวเขาสูศูนยแธุรกจิ
อื่นๆ อาทิเชน โรงแรม  สถานที่ทองเท่ียวที่ไดรับความนิยมสวนใหญ ก็มักจะมีการนําเอาธุรกิจสปาเขามารวมในธุรกิจนั้นๆดวย เพื่อเป็นองคแประกอบที่จะ
สรางตราสินคาใหกับสินคาที่เรียกวา บริการนอกเหนือจากหองพัก อาหาร และเครื่องดื่ม  จึงเห็นไดวาโอกาสที่จะพัฒนาสปาไทยเขาสูกลุมประชาคม
อาเซียนมีมาก  
เพราะ สปาไทยมีความเป็นเอกลักษณแ มีวัฒนธรรมการบริการที่โดดเดน และไมเหมือนใครสามารถแขงขันในตลาดอาเซียนได เมื่อมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี2558 ประเทศไทยยังเป็นเปูาหมายหลักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หากมีการมุงเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับบุคลากร
หรือพนักงานสปา ก็จะยิ่งทําใหสปาไทยมีความโดดเดน และเป็นที่ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น สงผลใหประเทศมีรายไดจากธุรกิจสปาในภาพรวมแตละปี
เพิ่มขึ้นดวย 

ซ่ึงในอนาคตธุรกิจสปาจะเกิดการแขงขันในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น พรอมกันนี้ยังเป็นการสรางพันธมิตร ที่สามารถแลกเปลี่ยนศาสตรแความรู 
แลกเปลี่ยนทรีทเมนทแ สรางความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกใหกับกลุมลูกคาที่ใชบริการสปามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 หากมองในดานการตลาดธุรกิจสปาจะมีการแขงขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะในดานแรงงาน แตอยางไรก็ตาม ดวยความตองการของตลาดโลก 
ประกอบกับประสบการณแตรงของสปาไทยมองวาชาวตางชาติยังชื่นชอบในบุคลากร หรือพนักงานที่เป็นคนไทยมากกวาแรงงานประเทศอื่นๆ ในสวนนี้จึง
ทําใหสปาไทย มีแผนขยายการลงทุนเปิดโรงเรียนสอนสปา เพื่อผลิตบุคลากรใหเพียงพอตอความตองการของตลาดโลก 

ตารางเปรยีบเทียบจุดแข็ง-จุดอํอนของธุรกิจสปา 

 
จุดแขง็ (Strengths) จุดอํอน (Weaknesses) 

•บริการของไทยมีความเป็นอกลักษณแ และสามารถสรางความประทับใจ
แกผูบริโภคที่มาใชบริการ 
• สปาไทยมีการนําเอาภูมิปใญญาชาวบานดานสมุนไพรไทยมาใชเป็น
ผลิตภัณฑแ เพื่อสรางความแตกตางใหกับธุรกิจสปาไทย 
•คนไทยมีนิสัยออนนอม สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และรักงานบริการ การ
ทําธุรกิจสปาเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับงานบริการ ดังนั้นบุคลิกภาพและ
อุปนิสัยของคนไทยจึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอการดําเนินธุรกิจประเภท
นี้เป็นอยางยิ่ง 

• กลุมลูกคาอาจมีอยูอยางจํากัดและไมแนนอน 
• ตนทุนในการดําเนินการอาจไมสัมพันธแกับรายไดในบางชวงเวลา จึงมี
ความเส่ียงในการลงทุนบาง 
•บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ มีคอนขางจํากัด ทํา
ใหเป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจสปา 
•ถึงแมประเทศไทยจะมีสมุนไพรและเกาะแกงมากมาย แตถาเปรียบกับ
ประเทศอินโดนีเซีย 1 ในประชาคมอาเซียนแลวจัดวาเป็นคูแขงที่นาเกรง
ขาม เนื่องจากเป็นประเทศที่นักทองเที่ยวนิยมไปใชบริการสปามากที่สุดใน
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•คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีธรรมะชวยขัดเกลาจิตใจให
บริสุทธิ์ ธุรกิจสปาจึงเป็นเรื่องของการสรางความสงบสุข ใหแกรางกาย 
จิตใจ และอารมณแ จึงอาจกลาวไดวาสังคมไทยเหมาะแกการทําธุรกิจส
ปามากเป็นพิเศษ 
•มรดกวัฒนธรรมประจําทองถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สรางความแตกตาง
ใหกับธุรกิจสปาในประเทศไทย 

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตรองจากประเทศไทย 
 
•คนไทยมีความรูดานภาษาไมดี เทาใดหนัก ทําใหมีปใญหาดานการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ ซ่ึงอาจสงผลใหการบริการไมเป็นไป
ตามที่ลูกคาตองการ 
 

 
 
ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสปาไทย 
 -สนับสนุนการใชผลิตภัณฑแของไทย เพราะประเทศไทยมีผลิตผลหรือวัสดุจากธรรมชาติที่ชาวตางชาติไมมี โดยสามารถดึงจุดเดนของสมุนไพร
ไทยมาเป็นจุดขายของการใหบริการสปาแบบไทย เชน การใชขมิ้นไทย มะขามเปียกในการขัดตัว การใชน้ํามะกรูดผสมดอกอัญชัน ชวยในการหมักผมทํา
ใหผมดกดําเงางาม และควรมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑแจากสมุนไพรเพื่อจะเป็นที่ยอมรับของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ 
 -สนับสนุนเรื่องการใชสมุนไพรไทยใหมากขึ้น เพื่อเป็นการลดตนทุนการบริการ ทั้งยังทําใหราคาประเภทบริการตางถูกลง 
 -จัดใหมีศูนยแอบรมบุคลากร โดยอาจจัดตั้งเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกอบรมแกผูใหบริการเพื่อใหเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 -หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เชนกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สมาคม สปาไทยควรรมมือจัดทํา
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 -ควรมีการจัดหลักสูตรสําหรับบุคลากรในระดับผูบริหารและพนักงานปฏิบัติการ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ 
 -ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินกุลยุทธแในทางการตลาดเพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของคนไทยใหมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับโลกเพื่อเป็นขอมูลใหแกนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
 -ทั้งภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอาจขอความรวมมือกับสถานประกอบการสปาบริเวณแหลงทองเที่ยวตางๆ จัดทําสื่อโฆษณาทางโทรทัศนแใน
ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการโปรโมทสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยอาจนําแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงามของประเทศไทยพรอมทั้งยังมีบริการส
ปาที่เนนความเป็นไทย ทั้งการออกแบบตกแตงราน รวมไปถึงผลิตภัณฑแสปาที่ทําจากสมุนไพรไทย รวมไปถึงการจัดทําสื่อเผยแพรการทองเท่ียวตามแหลง
ทองเที่ยวตางๆ โดยผานสื่อตางๆ เชน จัดทําแผนโปชัวรแ จัดทําโฮมเพจ เป็นตน 
 -ภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการเจรจาธุรกิจระหวางผูประกอบการธุรกิจสปากับตัวแทนจําหนายภายในและตางประเทศ 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎นิทานเป็นสื่อ 
เพ่ือสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย 

The Development of Teaching Methods through Tales  
to Enhance Young Children‖s Creativity 

 
จงจิต เค๎าสิม1 

   Jongjit Kaosim 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) สรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อ
ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ ระยะที่ 1 พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวยการสรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน โดยการสังเคราะหแเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การตรวจสอบโครง
รางรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดลองประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) และการศึกษานํารอง แลว
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยใหเป็นฉบับสมบูรณแ  ระยะที่ 2 การนํา รูปแบบการ
เรียนการสอนไปใช โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน จํานวน 39 คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหแ 
 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ ความอยากรูอยากเห็น และกระตุนใหคิดเชื่อมโยงความรูและประสบการณแเดิมเพื่อสรางสรรคแสิ่งใหม ขั้นที่  2 การ
กระตุนใหคิดคนหาคําตอบอยางอิสระใหไดคําตอบจํานวนมากและรวดเร็วในเวลาที่กําหนด ทั้งคิดรายบุคคลและกลุม ขั้นที่ 3 การกระตุนใหขยายความคิด 
เพื่อสรางสรรคแสิ่งใหม ดวยการเชื่อมโยงความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนิทานสูการดัดแปลงเรื่องราวใหมตามความคิดอิสระ   ขั้นที่ 4 การกระตุนใหคิด
สรางสรรคแสิ่งใหม เพื่อสื่อสารความประทับใจ ความพึงพอใจที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนิทาน  
 2. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยมีความคิด
สรางสรรคแหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแเด็กปฐมวัย ซ่ึงแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ  : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน, ความคิดสรางสรรคแ, เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) create teaching methods through tales to enhance young children’s creativity, 
(2) and investigate the results from the use of teaching methods through tales to enhance young children’s creativity. The 
operating stages were divided into two main phases. The Phase1 was the development of teaching methods consisting of creating 
the outline of teaching methods by synthesizing documents and research, being checked by experts, experiment by doing action 
research, pilot study, and improving teaching methods through tales to enhance young children’s creativity. The Phase2 was the 
application of teaching methods based on One-Group Pretest-Posttest Design. The samples of the research were 39 young 
children in the kindergarten classroom 2/3 in Semester 2, Academic Year 2014, of Anubankhonkaen School. A total length of 
experiment was 8 weeks. The findings of the research indicated that;  
 1. Teaching methods to enhance young children’s creativity contained 4 stages. The stage1 seemed to be creating 
interest, fostering curiosity, and promoting associative thinking of prior knowledge to connect to the new content. The stage2 
seemed to be encouraging young children to get the answer independently within the time specified, and developing both 
individual thinking and group thinking. The stage3 seemed to be encouraging young children to expand ideas to connect new 
information by connecting knowledge from doing activities through tales to new story based on independent thinking. The stage 
4 seemed to be encouraging young children to think up new things to improve impressions and satisfaction from doing activities 
through tales. 

2. In terms of the results from the use of teaching methods through tales to enhance young children’s creativity, it can 
be said that young children’s creativity after the use of teaching methods through tales and young children’s creativity before the 
use of teaching methods through tales were significantly different at the .05 level. 

 

Keywords: The Development of Teaching Methods, Creativity, Young Children 
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บทน า 
ปฐมวัยเป็นชวงวัยที่มีความสําคัญยิ่งตอการวางรากฐานของชีวิต เนื่องจากพัฒนาการของโครงสรางทางสมอง ปใญญา นิสัย ความดี ความชั่ว

ของคนจะกอตัวในอัตราสูงสุด การเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอมของเด็กในชวงนี้จึงถือเป็นประเด็นการศึกษาที่รีบดวนในการสรางมาตรฐานคุณภา พของคนใน
สังคม และเนื่องจากในอนาคตสังคมมีแนวโนมที่จะทวีความซับซอนมากขึ้น บุคคลจําเป็นตองใชความรู ทักษะและความคิดสรางสรรคแในการแก ปใญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้น การเตรียมเด็กใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จึงควรเตรียมในดานความคิดสรางสรรคแใหควบคูไปกับการสงเสริม พัฒนาการดานตางๆ 
(สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธนแ, 2544)   

ความคิดสรางสรรคแจัดเป็นคุณสมบัติที่มีคุณภาพกวาความสามารถดานอื่นๆ ของมนุษยแ บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคแจะสามารถสรางสรรคแ
ตนเองและสิ่งแวดลอมใหอยูในลักษณะที่เหมาะสม พึงพอใจและมีชีวิตที่เป็นสุขได และความคิดสรางสรรคแยังเป็นปใจจัยที่สําคัญยิ่งในการสงเสริมความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติ (อารี พันธแมณี, 2545) ทั้งนี้เพราะความคิดสรางสรรคแเป็นสื่อที่นําไปสูการแกปใญหาอยางสรางสรรคแของ มนุษยแ 
(Parkins,1984) ผลจากความคิดสรางสรรคแของมนุษยแกอใหเกิดนวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ มากมาย ดังนั้นการจัดการศึกษาของ
ประเทศทั่วโลกนอกจากมุงเนนในเรื่องการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพทุกดานทั้งทางดานสติปใญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมื องดีของ
ประเทศแลว การพัฒนาทางสติปใญญาดานความคิดสรางสรรคแก็เป็นเรื่ องหนึ่งที่ไดรับการเอาใจใสสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันวาความคิด
สรางสรรคแเป็นปใจจัยที่จําเป็นยิ่งในการสงเสริมความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ กลาวคือหากประชากรของสังคมใดมีความคิดสรางสรรคแสู งก็ยอมจะ
เป็นแรงขับใหสังคมนั้นพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว คนที่มีความคิดสรางสรรคแจึงเป็นบุคคลที่เป็นที่ตองการในทุกสังคม   

การพัฒนาความคิดสรางสรรคแของบุคคลตองเริ่มตั้งแตปฐมวัย ทั้งนี้เพราะชวง 0 -6 ปีแรกของชีวิต สมองมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดย
พัฒนาถึงรอยละ 80 ของสมองผูใหญ (UNESCO, 1972) ซ่ึงเป็นระยะที่เซลลแสมองเจริญสูงสุด ระบบประสาทจะเจริญเติบโตเต็มที่ เป็นระยะที่เด็กมี
จินตนาการสูง ศักยภาพดานความคิดสรางสรรคแกําลังพัฒนา (เยาวพา เดชะคุปตแ, 2554) เด็กในวัยนี้จะเต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็นและจินตนาการ 
(Lowenfeld and Britten, 1987) การพัฒนาความคิดสรางสรรคแจึงเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรูของเด็กวัยนี้ ดังคํากลาวของทอแรนซแที่วา การสงเสริม
ความคิดสรางสรรคแใหแกเด็กตั้งแตเยาวแวัยไดเทาใดยิ่งจะเป็นผลดีมากเทานั้น (Torrance,1965) หากเด็กวัยดังกลาวไดรับประสบการณแหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมและตอเนื่องกันเป็นลําดับ ก็เทากับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคแในวัยตอมา (อารี พันธแมณี, 2545) ในทาง
ตรงกันขามถาเด็กถูกจํากัด ควบคุมการคิดและการกระทํา เด็กก็จะรูสึกอายและไมกลาทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ซ่ึงจะมีผลเสียตอการพัฒนาขั้ นตอไป 
(Richard and Norman,1977)  

สังคมไทยประสบปใญหาดานการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของประชากรในทุกระดับการศึกษามานาน เพราะระบบและบริบทตางๆ ใน
สังคมไทยไมเอื้อใหคนคิด เนื่องจากในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มีเผด็จการทางความคิด กลาวคือไมเปิดโอกาสใหคนแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง แตเนน
การเชื่อฟใงมากกวาการใหอิสรเสรีภาพทางการคิด ปใญหานี้เกิดขึ้นตั้งแตระบบครอบครัวที่เนนการเชื่อฟใงเป็นหลัก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์, 2546) ซ่ึง
ปใญหาดานการพัฒนาความคิดสรางสรรคแดังกลาว มีขอมูลยืนยันปรากฏอยางชัดเจนจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรอง
คุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ดําเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตปีการศึกษา 2546 ที่พบวา เด็กปฐมวัยทั้ ง
ประเทศมีปใญหาดานการคิด ตามมาตรฐานที่ 4 “ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ มีวิจารณญาณ คิดสรางสรรคแ คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนแ” (วี
ระ สุดสังขแ, 2550) 

ความจําเป็นของการพัฒนาความคิดสรางสรรคแไดถูกกําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  สําหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี  โดย
กําหนดเป็นจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคแดานสติปใญญา คือ มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคแ (กรมวิชาการ, 2546) 
และสถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคแ โดยไดระบุในมาตรฐานที่ 5 ตัว
บงชี้ที่ 3 ของเกณฑแมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2545 วา ใหผูเรียนมีจินตนาการและความคิดริเร่ิม
สรางสรรคแ (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)  
 จากการสํารวจสภาพปใญหาดานคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลขอนแกน ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556 พบวา 
พัฒนาการทางสติปใญญา มาตรฐานที่ 11 “มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคแ” คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑแการประเมินระดับ 3  เทากับ 85.90  
(โรงเรียนอนุบาลขอนแกน, 2556) ซ่ึงเป็นคาเฉลี่ยที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของพัฒนาการดานอื่นๆ และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรมนิทาน
พบวา นักเรียนมีความสนุกสนาน พอใจ รวมกิจกรรมดวยความสนใจ มีความกระตือรือรน และกลาแสดงออกมากขึ้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาหากนํานิทานมาใช
เป็นสื่อในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก โดยพัฒนาเป็นรูปแบบการ เรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยแลว นาจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริมใหความคิดสรางสรรคแของเด็กพัฒนาขึ้น
อยางมีคุณภาพได 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 

1. เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย 
  2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย  
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเรียนรูที่สําคัญๆ ดังนี้ 
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปใญญาของเพียเจทแ (Piaget, 1896 -1980 ;  อางถึงในทิศนา แขมมณี 

และคนอื่นๆ, 2556 ; พรรณี ช. เจนจิต, 2545 ; สุรางคแ โควตระกูล, 2545)  มนุษยแเกิดมามีความพรอมที่จะปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอม และปฏิสัมพันธแนี้ทํา
ใหเกิดพัฒนาการทางสติปใญญา องคแประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปใญญามี 4 องคแประกอบ คือ วุฒิภาวะ ประสบการณแ การถายทอดความรูทาง
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สังคม และกระบวนการพัฒนาความสมดุล ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปใญญาของเพียเจทแ สามารถนําไปเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
พัฒนาการคิดไดอยางมีคุณภาพ โดยครูจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับระดับความรูความเขาใจและวัยของเด็ก จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง จัดหาอุปกรณแการเรียนรูที่เป็นรูปธรรม จัดการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจอันจะนําไปสูความพยายามใชความคิด และใหโอกาสเด็กตัดสินใจดวย
ตนเอง 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอรแ (Hollyman, 2002 : Online ; พรรณี ช.เจนจิต, 2545) ความสามารถในการคิดของเด็กเกิดจากการคนพบ
หรือการแกปใญหา แบงเป็นขั้นการคิด 3 ขั้น คือ ขั้นการกระทํา ขั้นการแสดงภาพแทนในใจ และขั้นการใชสัญลักษณแ การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึง
ขั้นพัฒนาการการเรียนรูทั้ง 3 ขั้น และใหเด็กไดเรียนรูจากบทเรียนใกลตัวที่มีความหมายจากการมองรูปภาพหรือตัวแบบ พัฒนาวิธีการจําโดยการใช
จินตนาการ และไดฝึกปฏิบัติจริงโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดรับการกระตุนดวยสื่อที่เป็นรูปธรรม เพื่อใหเกิดแรงจูงใจภายในใหอ ยากรูอยากเห็น 
นอกจากนั้นบทเรียนตองมีโครงสรางที่เหมาะสมกับความสนใจตามวัย มีความยากงายสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปใญญาของเด็กและใหการเสริมแรง
เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม 
 3. ทฤษฎีโครงสรางทางสติปใญญาของกิลฟอรแด (Guilford,1967) เชื่อวาเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนบุคคลจะตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ในลักษณะ
หลายทิศหลายทาง ทําใหไดคําตอบหรือผลผลิตของความคิดอยางหลากหลาย ดังนั้นในการเรียนการสอนครูตองใชสิ่งเรากระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและ
รับรูตามวัยดวยการนําเสนอสื่อที่เป็นภาพ สัญลักษณแ เสียงและกริยาทาทาง ใชคําถามปลายเปิดกระตุนใหเด็กไดคิดอยางหลากหลาย กระตุ นใหเด็กสราง
ผลงานแปลกๆ ใหมๆ ตามที่คิดอยางอิสระ และจัดเวทีใหเด็กไดนําเสนอผลงานของตนเองโดยการเลาหรืออธิบายผลงานตอกลุม โดยไมเปรียบเทียบผลงาน
เด็ก ตลอดจนใหการเสริมแรงใหเด็กมีกําลังใจในการคิดสรางสรรคแผลงานที่แปลกใหมที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้นเร่ือยๆ 
 4. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคแเชิงมนุษยนิยม (Rogers,1970) ความคิดสรางสรรคแเป็นสิ่งที่มนุษยแมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ผูที่สามารถนําความคิด
สรางสรรคแออกมาใชไดคือผูที่มีสัจจะการแหงตน คือ รูจักตนเอง พอใจตนเอง และใชตนเองเต็มศักยภาพของตน และการตอบสนองความต องการความ
เป็นอิสระทางจิต การจัดการเรียนการสอนจึงควรเนนที่การจัดบรรยากาศในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการความปลอดภัยทางจิต โดยสราง
ปฏิสัมพันธแเชิงบวกระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก เพื่อใหเกิดบรรยากาศความเป็นกันเอง ทําใหเด็กเกิดความไววางใจซ่ึงกันและกัน กลาคิด และสราง
ผลงานตามที่คิดไดโดยอิสระ สงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาดวยการใหโอกาสเด็กไดประสบผลสําเร็จในการสรางผลงานหรือการกระทําที่
เล็กนอยแตเด็กไดแสดงความตั้งใจมานะพยายามและทําจนสําเร็จ  
 5. แนวคิดเรื่องการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีธรรมชาติคือ มีความอยากรูอยากเห็น สนใจใครรู เรียนรูโดยการใช
ประสาทสัมผัส และเรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่น การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กวัยนี้จึงควรจัดตามความสนใจหรือใหเด็กไดแสดงออก ตาม
แนวทางที่พวกเขาสนใจ กระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากรูคําตอบ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเด็กคิดและใหคําชี้แนะเมื่อเด็กตองการ และใหการสนับสนุน
อยางเหมาะสม (Brewer, 2004 ; กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545) 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคแ ความคิดสรางสรรคแเป็นคุณสมบัติที่มีอยูในตัวเด็กทุกคนและสามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวย
การสอน ฝึกฝน อบรม การสรางสภาพบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู (Torrance. 1971; อารี พันธแมณี, 2545) 
 7. แนวคิดเกี่ยวกับนิทาน นิทานเป็นสื่อที่มีคุณคายิ่งตอการเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะดานความคิดสรางสรรคแ เรื่องราวและตัว
ละครในนิทานจะชวยเปิดโลกจินตนาการของเด็กใหกวางไกล โครงเรื่องและแนวคิดของนิทานสวนใหญจะมุงเนนในทางการใชความคิด จินตนาการ  การ
เลานิทานใหเด็กฟใงจึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณคาและเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็ก (เกริก ยุนพันธแ, 2539; คณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2541; สมศักดิ์ ปริปุรณะ, 2542) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบงการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปใญหา ความตองการจําเป็นในการพัฒนาของเด็กปฐมวัย 
 ผูวิจัยจึงไดดําเนินการตรวจสอบสภาพปใญหาและความตองการจําเป็นในการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ขอนแกน ดังนี้ 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร ไดแก เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 7 หองเรียน จํานวนนักเรียน 279 คน 

กลุมตัวอยางเลือกแบบสุมอยางงาย (Simple random sampling) เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาล
ขอนแกน จํานวน 39 คน และผูปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 39 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  

1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน 
และแบบสํารวจคุณลักษณะและพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่พึงประสงคแ ซ่ึงเครื่องมือทั้งสองรายการผูวิจัยดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนวิธี
วิจัยใหเหมาะสมกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.3 วิธีดําเนินการศึกษา 
1.3.1 ศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาพัฒนาการดานคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัยดวยการ 

วิเคราะหแคาเฉลี่ยพัฒนาการปลายปีของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สรุปไดวานักเรียนมีปใญหาพัฒนาการทางสติปใญญาด้านความคิด
สร้างสรรค ์ซ่ึงจําเป็นตองหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหพัฒนาสูงขึ้น 
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      1.3.2  ศึกษาความตองการดานการสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนของผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นในเรื่องการสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ในระดับ “ควรสงเสริมเป็นพิเศษ” ในรายการ มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคแ 
 1.4 การวิเคราะหแขอมูล 
      วิเคราะหแพัฒนาการนักเรียนจากแบบสังเกตพัฒนาการนักเรียนใชวิธีการหาคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพพัฒนาการ และวิเคราะหแความ
ตองการของผูปกครองจากการตอบแบบสํารวจคุณลักษณะและพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่พึงประสงคแ ใชวิธีการหาคารอยละ 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎นิทานเป็นสื่อเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย  
1.ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็ก ความคิดสรางสรรคแ แนวคิดเกี่ยวกับนิทาน 

และรูปแบบการสอน  
2. สรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย ดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 

  2.1 สังเคราะหแแนวคิด ทฤษฎี จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ    
       2.2 กําหนดองคแประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจากแนวคิดและหลักการพื้นฐาน    

2.3 กําหนดขั้นตอนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อ 
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ (ชวนคิดเพลินฝใน) หมายถึง การนําเสนอสิ่งเราที่กระตุนและทาทายใหเกิดความสงสัย ประหลาดใจ ความ
ตองการตอบสนอง และความรูสึกไวตอสิ่งที่พบเห็นอันจะทําใหมีความกระตือรือรนที่จะพยายามคิดหาคําตอบ  
   ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (รวมกันระดมความคิด) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปใญหาหรือสถานการณแที่
เกี่ยวของกับเรื่องราวในนิทานตามความคิด ความเขาใจอยางอิสระของเด็กใหไดคําตอบจํานวนมากๆ ที่ไมซํ้ากันในเรื่องเดียวกัน  
   ขั้นที่ 3 ขยายความคิด (อิสระแปลงเรื่องใหม ) หมายถึง การฝึกใหเด็กขยายความคิดหรือคิดหารายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณแ/สถานการณแที่กําหนดเพื่อสรางสรรคแสิ่งใหม ดวยการคิดเชื่อมโยงเรื่องราวของนิทานสูการดัดแปลงใหเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณแใหมใหตางไป
จากเดิมตามความคิดอิสระ  
     ขั้นที่ 4 สรางความภาคภูมิใจและชื่นชมตนเอง (สุขใจจินตนาการ) หมายถึง การคิดดวยการนําความรูและประสบการณแที่
ประทับใจที่ไดรับจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นที่ 1-3 มาเป็นพื้นฐานในการคิดและแสดงออกหรือบอกใหผูอื่นทราบดวยกิจกรรมการวาดภาพ 
การแสดงทาทาง การปใ้น การประดิษฐแ ฯลฯ  
 3.  ประเมนิโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน โดยผูทรงคุณวุฒิ 

    ดําเนินการตรวจสอบโครงรางของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ  
ประกอบดวย ครูปฐมวัย นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยและดานจิตวิทยา เครื่องมือที่ใชในการประเมินรูปแบบ ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

4.  ทดลองประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย โดยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

   4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนอนุบาลขอนแกน จํานวนทั้งสิ้น 7 

หองเรียน รวม 279 คน 
กลุมตัวอยาง เลือกแบบสุมอยางงาย (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540) โดยใชหองเรียนเป็นหนวยการสุม ( Sampling 

Unit) สุมจับฉลากมา 2 หองเรียนจากทั้งหมด 7 หอง 
  4.2 กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติการเป็นเวลา 3 สัปดาหแๆ ละ 4 วัน 
   4.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของ
โครงรางรูปแบบการเรียนการสอน และ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน 
  2.4.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   1) สรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 แผน/นิทาน 1 เรื่อง ตามขั้นการสอนแตละขั้นของรูปแบบการเรียน
การสอน และนําแผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และใหขอเสนอแนะ แลวปรับปรุง
แกไขขอบกพรองกอนนําไปใช  
   2) การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ดําเนินการตามขั้นตอนการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัย มีลักษณะเป็นแบบประมาณคา 5 ระดับ  

2.4.5 การดําเนินการวิจัย 
        ดําเนินการทดลองตามวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบงการวิจัยเป็น 3 วงจร แตละวงจรของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมี 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) และขั้นสะทอนผล (Reflect) โดยการดําเนินการ 3 วงจร 
จากนั้นนําผลการวิเคราะหแขอมูลจากขั้นตอนตางๆ มาพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดในองคแประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อ
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยใหมีความยืดหยุน สามารถนําไปใชไดจริง 
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5. การศึกษานํารอง   
  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดของรูปแบบการเรียนการสอนในทาง
ปฏิบัติตามสภาพจริง ตลอดจนปใญหา อุปสรรคระหวางดําเนินการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแของ
เด็กปฐมวัยกอนนําไปใชจริง มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
         ประชากร ไดแก เด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวนทั้งหมด 7 หองเรียนๆ ละ 40 คน และครูปฐมวัยที่สอน
ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน จํานวน 7 คน กลุมตัวอยาง เลือกแบบสุมอยางงาย (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ,2540) โดยใชหองเรียนเป็นหนวยการสุม (Sampling Unit) สุมจับฉลากมา 4 หองเรียนๆ ละ 40 คน และครูปฐมวัยที่ปฏิบัติการสอนใน
หองเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 4 คน 
  5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย แบบสังเกต
พฤติกรรมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย และ แบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของ
เด็กปฐมวัย 
  5.3 การดําเนินทดลอง   
         ครูปฐมวัยทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย โดยจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูรวมวิจัย สังเกตพฤติกรรมความคิดสรางสรรคแของเด็กดวยแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสรางสรรคแของ
เด็กปฐมวัย หลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแลว ครูปฐมวัยประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียน
การสอน พรอมใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  5.4 การวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ วิเคราะหแผลการประเมินพัฒนาการความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย โดยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และวิเคราะหแขอมูลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย โดยการแจก
แจงความถี่จากคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.5 การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
         พิจารณาปรับปรุงองคแประกอบตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนจากขอมูลจากการศึกษานํารอง เพื่อจัดทําเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนฯ ฉบับสมบูรณแ  
ระยะที่ 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช๎   
 3.1 แบบแผนการทดลอง 
 ผูวิจัยกําหนดแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design มาปรับใชใหเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ ดังแสดงในตาราง 
ตารางที่ 10  แบบแผนการวิจัย 
 
   T1  X  T2 

 เมื่อ  T1  คือ การทดสอบกอนการทดลอง 
   X  คือ การดําเนินการทดลอง 
   T2  คือ การทดสอบหลังการทดลอง 
 
 3.2 ระยะเวลาในการทดลอง 
      ระยะเวลาในการนํารูปแบบการเรียนการสอนฯ ไปใชจริง ใชเวลา 8 สัปดาหแ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 3.3 กลุํมตัวอยําง คือ เด็กปฐมวัย อายุ 5 – 6 ปี กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จํานวน 39 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540)  
 3.4 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย แบบสังเกต
พัฒนาการความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบความคิดสรางสรรคแ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก ของทอแรนซแ (Torrance Test of Creative Thinking 
Figural Form  A.) 
 3.5 การด าเนินการทดลอง 
  3.5.1 ทดสอบความคิดสรางสรรคแของกลุมตัวอยางกอนทดลองดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคแโดยอาศัยรูปภาพแบบ ก ของทอ
แรนซแ 
  3.5.2 ผูวิจัยทดลองจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยกับกลุมตัวอยาง จํานวน 32 
แผน ใชเวลา 8 สัปดาหแ  

3.5.3  ขณะจัดกิจกรรมตามแผนจะสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพัฒนาการความคิด 
สรางสรรคแของเด็กปฐมวัยทุกวัน และสรุปผลการสังเกตทุก 2 สัปดาหแ 
  3.5.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยทดสอบความคิดสรางสรรคแของกลุมตัวอยางหลังการทดลองดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคแ 
โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก ของทอแรนซแ 
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  3.5.5 นําผลที่ไดจากการทดสอบความคิดสรางสรรคแของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหแขอมูล 
3.6 การวิเคราะห๑ข๎อมูล  

  3.6.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคแของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t – 
test Dependent 
  3.6.2 วิเคราะหแขอมูลการสังเกตพัฒนาการความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย โดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 2.1 ผลการสร๎างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎นิทานเป็นสื่อเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย พบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กไดใชกระบวนการคิดและแสดงพฤติกรรมการคิดในการเรียนรูภายใตบรรยากาศที่อิสระ เป็น
มิตร ใหเกียรติ ยอมรับ ไววางใจ และเพลิดเพลินเป็นสุข เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคแทั้งในดานความคิดริเริ่ม ความคิ ดคลองแคลว และ
ความคิดละเอียดลออ โดยผานกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ ความอยากรู อยากเห็นและความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกเด็ก กระตุนใหคิดเช่ือมโยงความรูและประสบการณแเดิม
เพื่อสรางสรรคแสิ่งใหม  

ขั้นที่ 2  กระตุนใหเด็กคิดอยางอิสระ ดวยการคิดหาคําตอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปใญหาหรือสถานการณแที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองราวในนิทานที่กําหนดตามความคิด ความเขาใจของเด็ก ใหไดคําตอบปริมาณมาก ๆ ที่ไมซํ้ากันในเรื่องเดียวกัน  

ขั้นที่ 3 การฝึกใหเด็กขยายความคิดหรือคิดหารายละเอียดที่เกี่ยวของกับเหตุการณแ/สถานการณแที่กําหนดเพื่อสรางสรรคแสิ่งใหม ดวยการคิด
เช่ือมโยงเร่ืองราวของนิทานสูการดัดแปลงใหเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณแใหมใหตางไปจากเดิมตามความคิดอิสระ  

ขั้นที่ 4 การคิดดวยการนําความรูและประสบการณแที่ประทับใจที่ไดรับจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นที่ 1-3 มาเป็นพื้นฐานในการ
คิดและแสดงออกหรือบอกใหผูอื่นทราบดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับวัย  

2.2 ผลการใช๎รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎นิทานเป็นสื่อเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย  
     รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมี
ความคิดสรางสรรคแหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย 
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบวา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบที่เนนใหเด็ก
ปฐมวัยคิดแปลกใหม คิดคลองแคลวและคิดละเอียดลออได ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้ 
 ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสร างสรรคแของเด็กปฐมวัย สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจากเด็กไดเริ่มตนเรียนรูจากสิ่งที่สนใจ สิ่งที่อยากรูอยากเห็น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545 ; Brewer, 2004) และสนุกสนานดวยสื่อที่มีทั้งภาพ 
เสียง และสัญลักษณแ (Guilford,1967) และยังเป็นสื่อที่เด็กชื่นชอบอยางเป็นชีวิตจิตใจ ซ่ึงนิทานที่นํามาใชจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแใหแก
เด็กปฐมวัยตามเง่ือนไขของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีลักษณะสอดคลองกับเกณฑแการเลือกนิทานสําหรับเด็กที่วาเป็นเรื่องงายๆ มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของเด็กหรือเป็นเร่ืองที่เด็กจินตนาการตามได มีตัวละครที่เด็กสมมติตัวเองแทนได เป็นเรื่องที่แสดงปฏิภาณไหวพริบของตัวละคร และเป็น
เรื่องที่อยูในความสนใจตามระดับอายุของเด็ก ดังนั้นนิทานจึงชวยเสริมสรางจินตนาการที่กวางไกลไรขอบเขตใหกับเด็ก (เกริก ยุนพั นธแ, 2539 ; 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541) เด็กไดรับการกระตุนใหคิดดวยคําถามที่เปิดกวางใหคิดหาคําตอบไดอยางอิสระและหลากหลาย ไดใช
สมองซีกขวาคิดจินตนาการและสรางสรรคแความคิดแปลกๆ ใหมๆ แลวแสดงออกหรือบอกใหผูอื่นทราบไดดวยการทํางานของสมองซีกซาย รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือกระทําดวยการ คิด 
แสดงพฤติกรรมการคิดโดยการแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความรู ความเขาใจและวัยของเด็ก (Piaget,1969) เด็กไดเรียนรูเต็ม
ศักยภาพจากการมีปฏิสัมพันธแกับคนอื่น ไดคิดอิสระทั้งรายบุคคลและเป็นกลุม ผานกระบวนการรวบรวมประสบการณแเกาๆ มาลองผิดลองถูก ทําใหเกิด
ปใญหาที่ตองครุนคิดหาทางแกปใญหานั้น จนเกิดแนวความคิดแวบขึ้นในสมอง คิดคําตอบไดในทันทีทันใด อันเป็นกระบวนการคิดสรางสรรคแ  
(Hutchison,1949) ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบ
ที่สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บรรยากาศของการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 4 
ขั้น เป็นบรรยากาศที่เป็นอิสระ ยอมรับความคิด และเช่ือมั่นในความสามารถและศักยภาพของเด็กกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคแ โดยการจัดกิ จกรรม
ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัยนี้  ไดใหความสนใจกับการสรางบรรยากาศที่เป็ นอิสระ บรรยากาศ
แหงการยอมรับความคิดและเช่ือมั่นในความสามารถและศักยภาพของเด็ก เป็นผลใหเด็กมีความรูสึกวามีความปลอดภัยในการที่จะคิด โดยไมกังวลวาจะถูก
หรือผิด ทําใหเด็กกลาคิดและสรางผลงานใหสําเร็จตามที่คิดอยางมีความสุข ซ่ึงบรรยากาศเชนนี้จะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็ก 
ดังที่นักจิตวิทยากลุมทฤษฎีความคิดเชิงมนุษยนิยม ที่เชื่อวามนุษยแจะสามารถแสดงความคิดสรางสรรคแของตนออกมาไดอยางเต็มที่นั้นขึ้ นอยูกับการสราง
สภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออํานวย ซ่ึงบรรยากาศสําคัญในการคิดสรางสรรคแประกอบดวยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ ความ
ปรารถนาที่จะเลนกับ ความคิด (อารี พันธแมณี, 2545) 
 และจากผลการวิจัยที่พบวา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชนิทานเป็นสื่อเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแของเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ใชพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กใหสูงขึ้นได สามารถอภิปรายได วาเด็กวัย 3–6 ขวบ เป็นวัยที่ชอบฟใงนิทานเป็นชีวิตจิตใจและชอบที่จะ
จินตนาการกับเร่ืองราวที่ไดฟใง ดังคํากลาวของ ทอแรนซแ (Torrance, 1965) ที่วาเด็กปฐมวัยอยูในชวงวัยที่มีจินตนาการสูง เมื่อเด็กไดฟใงนิทานจะทําใหคิด
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จินตนาการไปตามเร่ืองราวที่ฟใง ทําใหมีโอกาสไดคิดหลากหลาย คิดไดกวางไกล ผสมผสานเช่ือมโยงระหวางความรูใหม ๆ กับประสบการณแเดิมจนเกิดเป็น
ความคิดใหม ๆ ที่มีคุณภาพหรือความคิดสรางสรรคแขึ้นได ซ่ึงสอดคลองกับ ศันสนียแ ฉัตรคุปตแ (2542) ที่กลาววาการเลานิทานหลายๆ เร่ืองและเลาซํ้าๆ จะ
เป็นการสรางเครือขายเสนใยประสาทใหเพิ่มมากขึ้น อยูคงที่และทํางานมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องการสร างความคิด
จินตนาการ ความสนใจและความตั้งใจในการเรียนรู  
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รายงานการถอดบทเรียน 
เร่ือง กระบวนการพัฒนาผ๎ูประเมินภายนอกโดยใช๎ระบบพี่เลี้ยง   
และการให๎ค าปรึกษา (Mentoring System) ทีม่ีประสิทธิภาพ 

Report of Lesson Learned VisualizingTopic:  
The development process of external assessor through efficient mentoring system  

                                                                                    
      เงินยวง  ศุภวุฒิ1 

                                                                                                                Ngernyoung Suppawut 

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผูประเมินภายนอกโดยใชระบบพี่
เลี้ยงและการใหคําปรึกษาของหนวยประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) จัดทําขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผูประเมินภายนอกโดยใชระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษาของหนวยประเมินคุณภาพภายนอกใหมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 
วิธีการถอดบทเรียนครั้งนี้คือ ศึกษาหลักการของระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา (Mentoring System)  ศึกษาการดําเนินการ ปใญหา อุปสรรค วิธีการ
แกไขปใญหา และกรณีตัวอยางจากหนวยประเมิน สัมภาษณแเชิงลึกผูบริหารหนวยประเมิน  ตามเครื่องมือที่จัดทําขึ้น 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นเตรียมการ
พัฒนาดวยระบบพี่เล้ียง  2) ขั้นกําหนดตัวพี่เล้ียง 3) ขั้นศึกษาขอมูลผูไดรับการดูแล  4) ขั้นการทําความเขาใจระหวางพี่เล้ียงกับผูไดรับการดูแล 5) ขั้นสอน
งานและใหคําปรึกษา 6) ขั้นการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินการ ปใญหา อปุสรรค และการแกปใญหา หนวยประเมินภายนอกจาํนวน 30 แหง จากทั้งหมด 36 แหง คิดเป็น
รอยละ 83.33 ใหขอมูลวา มกีารพัฒนาผูประเมินภายนอกดวยระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา แบบไมเป็นทางการ (Informal Mentoring Model) 
 
ค าส าคัญ:  การใหคําปรกึษา 
 
Abstract 
 This research is qualitative with the purposes: (1) to study the operation concerning the development process of 
external assessor through efficient mentoring system of basic education and (2) to propose recommendations for improving the 
development process of external assessor through mentoring system of assessment unit more efficiently. The method to 
visualize this lesson learned is to study the principle of mentoring system and also to investigate its operation, problems, 
obstacles, solutions, and cases study obtained from assessment unit. In depth interview needed to be done with assessment unit 
administrator according to our 6-stage developed tool included: (1) stage of preparation with mentoring system, (2) stage of 
assigned mentor, (3) stage of studying mentee’s information, (4) stage of understanding between mentor and mentee, (5) stage of 
coaching and mentoring, and (6) stage of following and assessing the progressive development. 
 From the study of operation condition, problems, obstacles, and solutions, 30 of 36 external assessment units, 
calculating into 83.33%, revealed that they found the development from external assessor by informal mentoring model. 
 
Keywords: Mentoring System 
 
บทน า 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) หรือที่เรียกโดยยอวา สมศ. ทําหนาที่ในการพัฒนาเกณฑแ และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย 
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาแตละระดับ ซ่ึง สมศ.ดําเนินการประเมินมาแลว 3 รอบ ตั้งแต พ.ศ. 2544- 2558 รวมระยะเวลา 15 ปี และกําลัง
อยูระหวางการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซ่ึงหนวยประเมินภายนอกและผูประเมินภายนอกเป็นสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกลไก
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประเมินภายนอก ซ่ึงมีบทบาทเป็นตัวแทนของ สมศ. ในการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาวิเคราะหแขอมูล ใหขอเสนอแนะ และเสนอผลการตรวจเยี่ยมตอ สมศ. เพื่อ
ดําเนินการรับรองคุณภาพสถานศึกษาตามกระบวนการที่กําหนด 
 ปใจจุบันมีหนวยประเมินภายนอกจํานวน 32 หนวย มีผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกหนวยประเมินรวมกัน 2.393 คน               
มีความแตกตางกันอยางหลาหลายตามทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ บุคลิกภาพ พฤติกรรม วิธีดําเนินชีวิต และจุดหมายของชีวิ ตแต
ละคนและสิ่งที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ผูประเมินคุณภาพภายนอกที่สําคัญสวนหนึ่งคือ ความรู ประสบการณแ ทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงเกิดจากประสบการณแของการทํางานมากอนเป็นผูประเมินภายนอกและจากการฝึกอบรมระหวางการปฏิบัติงาน (On the job training) รวมทั้งการ
                                                           
1 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กํากับติดตาม(Monitoring) ของหนวยประเมินที่สังกัดอยู แตความคาดหวังของผูเกี่ยวของคือผูประเมินภายนอกควรแสดงออกไดถึงความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อ “ความเป็นมาตรฐานของการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน” จึงเป็นหนาที่ของหนวยประเมินภายนอกทุกหนวยในการพัฒนาและกํากับ
ติดตามการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของผูประเมินใหมีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน 
 ปใจจุบันหนวยประเมินภายนอกแตละหนวยมีวธิีพัฒนาศักยภาพของผูประเมินภายนอกดวยวิธการที่แตกตางกัน เชนพัฒนาผูประเมินตามระบบ
พี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา (Mentoring System) ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก บางหนวยประเมินอยูระหวางการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหาก
สามารถใชวิธีการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) ซ่ึงอยูในสวนหนึ่งของการวางแผนการเตรียมความพรอม การปฏิบัติและการ
ทบทวนคลายกับวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ทีหนวยประเมินภายนอกคุนเคยอยูแลว  รวบรวมบทเรียนที่ไดจาระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา
ของแตละหนวยประเมิน ไมวาวิธการนั้นจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ก็จะไดบทเรียนที่มีคุณคา และหนวยประเมินคุณภาพภายนอกตาง ๆ 
สามารถนําไปประยุกตแใชได  
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
          1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานทีผ่านมาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผูประเมินภายนอกโดยใชระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา (Mentoring) ของ
หนวยประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผูประเมินภายนอกโดยใชระบบพี่เล้ียงและการ
ใหคําปรึกษา (Mentoring) ของหนวยประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ผูศึกษา ศึกษา แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาผูประเมินภายนอกโดยใชระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา (Mentoring 
System) ที่มีประสิทธิภาพ และไดประยุกตแแนวคิดของ โสภณ ภูเกาลวน (2557) ชัชวาล อรวงศแศุภทัต (2553) จิตติมา อัครธิติพงศแ (2556) และ                 
กรมสุขภาพจิต (2554) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 1) ขั้นเตรยีมการพัฒนาด๎วยระบบพี่เลีย้ง 
  (1) หนวยประเมินกําหนดมาตรฐานคุณภาพของหนวยประเมิน และกําหนดเสนทางอาชีพ (Career Path) ของผูประเมิน เพื่อการวางแผนชีวิต
การทํางานของผูประเมินได 
  (2) หนวยประเมินกําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรดวยระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา จัดทําคูมือระบบพีเ่ล้ียง และคูมือเพื่อการ
เรียนรูเรื่องตาง ๆ ที่จําเป็นในการสอนงาน (Coaching) 

(3) หนวยประเมินจัดทําฐานขอมูลที่จําเป็น เชน ประวัติการศึกษา ประสบการณแที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษากอนมาเป็นผูประเมิน ความ
เชี่ยวชาญ ความถนัดและความชํานาญของผูประเมินทุกคนในหนวยประเมิน โครงสรางการบริหารของหนวยประเมิน ขอมูลทรัพยากร ขอมูล
สภาพแวดลอม แผนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานประจําปีของหนวยประเมิน 
 2) ขั้นก าหนดตัวพี่เลี้ยง 
 (1) หนวยประเมินสรรหาพี่เล้ียงจากผูประเมินที่มีประสบการณแสูงตามขอกาํหนดของหนวยประเมินและสมัครใจยินดีเปน็พี่เล้ียง จัดใหมีพี่เล้ียง
ทุกระดับการศึกษา และพัฒนาพี่เล้ียงใหมีทักษะที่จาํเป็นในการปฏิบัติหนาที่ เชนดานมนุษยสัมพันธแ ดานการส่ือสาร ดานการสอนงาน เป็นตน และสราง
ความตระหนักในการเป็นแบบอยาง (Role model)  
 (2) หนวยประเมินกําหนดตัวผูไดรับการดูแล เชน ผูประเมินใหมที่เพิ่งไดรับการรับรองจาก สมศ. ผูประเมินเกาที่ยายมาเขาสังกัด และผู
ประเมินที่กําลังไดรับการสงเสริมใหเลื่อนขั้น เป็นตน 
 (3) หนวยประเมินกําหนดวิธีการจับคูกันตามความเมาะสม ของประสบการณแ เพศ อายุ นิสัย บุคลิกภาพ ฯลฯ และจับคูพี่เลี้ยงกับผูไดรับการดูแล 
 (3) การศึกษาข๎อมูลผ๎ูได๎รับการดูแล 
 (1) หนายประเมินจัดโอกาสใหพี่เลี้ยงและผูไดรับการดูแลพบปะทําความคุนเคย พี่เลี้ยงศึกษาขอมูลทุกดานของผูที่อยูในความดูแล เ ชน
ประสบการณแ ความรู ทักษะ เจตคติ และวิถีชีวิต เป็นตน 
 (2) พี่เลี้ยงเตรียมขอมูลสําคัญที่จะใหผูอยูในความดูแลเรียนรู เชนขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศนแ เปูาหมาย วิธีการและระบบการทํางาน ของหนวย
ประเมิน ขอมูลเกี่ยวกับผูประเมินในหนวยประเมิน ขอมูลเกี่ยวกับ สมศ. ขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยประเมิน เป็นตน แ ละเตรียมการสอนทักษะ 
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหแกผูประเมินในความดูแล 
 (4) ขั้นการท าความเข๎าใจ 
 (1) พี่เล้ียงและผูไดรับการดูแล พูดคุยทําความเขาใจวัตถุประสงคแ เปูาหมาย หลักการ วิธีการ ระยะเวลาการเป็นพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา 
วาจะมีการแนะนําการทํางาน และแนะนําวิธีการทํางานอยูในหนวยประเมินควบคูกัน โดยมีการสอบถามความตองการของผูไดรับการดูแลวาตองการ
เรียนรูอะไรบาง ตามลําดับกอนหลัง เพื่อวางแผนการเรียนรู 
 (2) พี่เลี้ยงและผูไดรับการดูแลรวมกันกําหนดเปูาหมายการเรียนรู กําหนดตารางการพบปะ กําหนดกิจกรรมสอนงาน การคําปรึกษา และ
กําหนดการตรวจสอบประเมินความกาวหนาของการปฏิบัติงานของผูไดรับการดูแล 
 5) ขั้นสอนและให๎ค าปรึกษา 
 (1) พี่เลี้ยงแนะนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ในการทํางานตามแผนที่รวมกันทําไว พี่เลี้ยงถายทอดความรูและเทคนิคในการประเมินแกผู
ประเมินในความดูแลโดยไมปิดบัง และแนะนําการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีใหแกผูไดรับการดูแล 
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 (2) ผูประเมินที่ไดรับการดูแลสอบถามและขอความชวยเหลือจากพี่เลี้ยงดวยสัมพันธภาพที่ดีตอกัน พี่เลี้ยงเปิดโอกาสใหผูไดรับการ ดูแล
สอบถามประเด็นที่สงสัยไดตลอดเวลา 
 (3) พี่เล้ียงสะทอนการทํางานของผูไดรับการดูแล อยางเป็นกัลยาณมิตร 
 (4) หนวยประเมินจัดโอกาสและสถานการณแใหพี่เล้ียงและผูไดรับการดูแลพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพี่เลี้ยงและผูที่ไดรับการดูแลกลุมอื่น
ในหนวยประเมิน 
 6) ขั้นการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 (1) พี่เล้ียงประเมินผลการทํางานของผูไดรับการดูแล 
 (2) มีการรายงานใหหนวยประเมินทราบถึงผลการใหคําปรึกษาแกผูประเมินในความดูแล 
 (3) มีการถอดบทเรียนจากทั้งในสวนพี่เล้ียงและสวนของผูรับการดูแล เพื่อพัฒนางาน 
 (4) มีการยุติความสัมพันธแในฐานะพี่เล้ียงและผูไดรับการดูแลอยางเป็นทางการ แตผูไดรับการดูแลยังคงปรึกษาขอคําแนะนําจากพี่เล้ียงได
ตลอดไป 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 1) กรอบแนวคิดในการสรา๎งเครื่องมือ 
 ผูศึกษา ใชผลการสังเคราะหแขั้นตอนระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม กรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เป็นกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ ซ่ึงสรุปวา โปรแกรมระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา (Mentoring Program) หรือขั้นตอนของระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring System) มีขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการพัฒนาดวยระบบพี่เลี้ยง ขั้นกําหนดตัวพี่เลี้ยง ขั้นศึกษาขอมูลผูไดรับการดูแล        
ขั้นการทําความเขาใจระหวางพี่เล้ียงกับผูไดรับการดูแล ขั้นสอนงานและใหคําปรึกษา และขั้นการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 2) กลุํมผ๎ูให๎ข๎อมูล ไดแก ผูบริหารหนวยประเมินภายนอก จํานวน 36 คน ศึกษาความคิดเห็นของหัวหนาหนวยประเมิน   และ ผูทรงคุณวุฒิ 
ประกอบดวยผูมีความรู มีผลงานและมีประสบการณแตรงเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา (Mentoring System) จํานวน 5 คน 
 3) เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามสําหรับผูบริหารหนวยประเมิน ลักษ ณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และคําถามปลายเปิด (Open-ended Questionaire) แตละฉบับมี 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการจํานวน 31 ขอ ใหผูใหขอมูลระบุวา ไดมีการดําเนินการในประเด็นที่ถามหรือไม (ใช/ไมใช) และใหอธิบา ย
วิธีการที่หนวยประเมินปฏิบัติ หรือขอมูลเชิงประจักษแพอสังเขป ประเด็นการตรวจสอบคือ กิจกรรมยอยตามขั้นตอนของระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา 
(Mentoring System) 6 ขั้นตอน 
 ตอนที่ 2 คําถามปลายเปิด 6 คําถาม ใหผูใหขอมูลระบุปใญหา อุปสรรค และการแกไขตามที่หนวยประเมินปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบพี่เลี้ยง
และการใหคําปรึกษา (Mentoring System) 6 ขั้นตอน 
 ตอนที่ 3 กรณีศึกษา ใหเขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความผิดพลาดของพี่เลี้ยง หรือผูไดรับการดูแล และขอเสนอแนะตอหนว ย
ประเมินอื่น ตามประสบการณแขอแตละคน 
 4) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
     สงแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหผูบริหารหนวยประเมินทุกหนวยพรอมกันในวันที่ 17 -18 มีนาคม พ.ศ. 2559ในงาน
ประชุมสัมมนาผูบริหารหนวยประเมิน ที่หองประชุมบานอัมพวารีสอรแท แอนดแ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และไดรับแบบสอบถามบางสวนกลับทันที สวน
ที่เหลือผูใหขอมูลสงทางไปรษณียแ หรือ e-mail ตามความประสงคแของผูใหขอมูล ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 30 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 83.33 ของผูบริหาร
หนวยประเมินทั้งหมด ถือวาเพียงพอตอการวิเคราะหแขอมูล 
 5) การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
    1. ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคารอยละ และคาเฉลี่ยของจํานวนหนวยประเมินที่ปฏิบัติแตละรายการที่สอบถามในการใชระบบพี่เลี้ยงและการ
ใหคําปรึกษา (Mentoring System) ตามแบบสอบถามตอนที่ 1 
 2. ใชการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะหแปใญหา อุปสรรค และการแกไข ตามที่หนวยประเมินเคยปฏิบัติ ตามขั้นตอน
ของระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา (Mentoring System) 6 ขั้นตอน และวิเครากรณีศึกษา ตามแบบสอบถามตอนที่ 3 
 
ผลการศึกษา 
 การถอดบทเรียนครั้งนี้พบวาหนวยประเมินภายนอกสวนใหญมีการพัฒนาผูประเมินดวยระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา ( Mentoring 
System) แบบไมเป็นทางการ (Informal Mentoring Model) เนนดําเนินการในบางเร่ือง และลดความสําคัญในบางเร่ือง เห็นไดจากคารอยละของหนวย
ประเมินที่มีการดําเนินการในขั้นตาง ๆ ดังนี้ 
 1) ขั้นเตรียมการพัฒนาดวยระบบพี่เล้ียง มีหนวยประเมินรอยละ 75.00 ดําเนินการ 
 2) ขั้นกําหนดตัวพี่เล้ียง มีหนวยประเมินรอยละ 57.22 ดําเนินการ 
 3) ขั้นศึกษาขอมูลผูไดรับการดูแล มีหนวยประเมินรอยละ 48.67 ดําเนินการ 
 4) ขั้นการทําความเขาใจระหวางพี่เล้ียงกับผูไดรับการดูแล มีหนวยประเมินรอยละ 64.67ดําเนินการ 
 5) ขั้นสอนงานและใหคําปรกึษา มีหนวยประเมินรอยละ 84.45ดําเนินการ 
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 6) ขั้นการติดตามและประเมินผลการพฒันา มีหนวยประเมินรอยละ 56.67ดําเนินการ  
แตละขั้นตอนพบวิธีดาํเนินการ ปใญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขที่แตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ขั้นเตรียมการพัฒนาด๎วยระบบพี่เลี้ยง  
 หนวยประเมินสวนใหญมีระบบพี่เลี้ยงตามแบบของตนเองที่แตกตางกันไป ซ่ึงหนวยประเมินเรียกระบบของตนเองวา “ระบบพี่เล้ียงแบบไมเป็น
ทางการ” มีทั้งหนวยประเมินที่จัดพี่เล้ียงให และทั้งที่ใหเลือกจับคูสอนงานกันเอง บางหนวยประเมินผูบริหารทําหนาที่เป็นพี่เลี้ยง หนวยประเมินมีขอมูล
คุณสมบัติของผูประเมิน บางหนวยใหทํา Potforio เป็นของตัวเอง แตขอมูลอื่น ๆ ยังไมเป็นระบบ สิ่งที่หนวยประเมินดําเนินการนอยมากคือ การจัดทํา
เสนทางอาชีพที่เป็นระบบ 
 ปใญหาและอุปสรรค คือ หาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครใจเป็นพี่เลี้ยงยาก หนวยประเมินไมมีเวลาที่จะพัฒนาระบบพี่เลี้ยงไดอยางเป็น
ระบบ สาเหตุของปใญหาคือลักษณะงานที่เครียด ทํางานแขงเวลาและไมมีความแนนอน ไมดึงดูดใจใหมีผูประเมินใหมเขาสูอาชีพ ไมมีแรงจูงใจใหผูประเมิน
พัฒนาตนเองสูมืออาชีพ และผูประเมินจํานวนไมนอยพรอมที่จะออกจากอาชีพ ในการประเมินแตละรอบสัญญา สมศ. ใหเวลานอย ทุกหนวยประเมินตอง
รีบเรงทํางานใหทันกําหนดสงงานและแกงาน จนไมมีโอกาสพัฒนาเองอื่น  
 หนวยประเมินสวนใหญใชวิธีแกปใญหาเฉพาะหนา โดยขอใหผูประเมินรับบทบาทพี่เล้ียง บางหนวยประเมินพยายามจัดระบบเสนทางอาชีพ แต
ระบบคาจางของ สมศ.ไมจูงใจใหคนอยากรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 
 2) ขั้นก าหนดตัวพี่เลี้ยง  
 หนวยประเมินสวนใหญคัดเลือกพี่เล้ียงจากผูมีประสบการณแสูง มีผลงานดี เป็นแบบอยางได การจับคูพี่เลี้ยงกับผูประเมินใหมจัดตามที่เห็นวามี
ความเหมาะสมแตไมมีเกณฑแที่ชัดเจน พี่เล้ียงและผูประเมินใหมประเมินโรงเรียนเดียวกันตอเนื่องหลายโรงเรียน ผูประเมินใหมที่กําลังเรียนรูงานสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นไดตลอดเวลา บางหนวยประเมินพยายามจัดคาตอบแทนใหพี่เล้ียง 
 ปใญหาสําคัญคือ ผูประเมินเกงไมอยากรบัผิดชอบเป็นพี่เลี้ยง  บางคนมีทัศคติวาการพัฒนาผูประเมินเป็นหนาที่ของหนวยประเมิน เพราะหนวย
ประเมินเป็นผูรับผลประโยชนแ และการจัดคูใหบางครั้งไมตรงกับความตองการ หรือเกิดการไมยอมรับกัน สาเหตุของปใญหาเกิดจากทัศนคติวาการพัฒนาผู
ประเมินใหมเป็นหนาที่ของหนวยประเมนิ และหนวยประเมินขาดการสนับสนุนงบประมาณตอบแทนพี่เล้ียง 
 วิธีการแกปใญหาของหนวยประเมินคือ พยายามสรางขอตกลง เชนใหหัวหนาทมีเป็นพี่เลี้ยง ใหคนที่ทํารายงานไดเป็นพี่เล้ียง ใหผูประเมินสราง
ทีมงานแลวเลือกหวัหนาทีมประเมินทําหนาที่ควบคุมการทํางานและใหคําปรึกษา  
 3) ขั้นศึกษาข๎อมูลผ๎ูได๎รับการดูแล 
 หนวยประเมินแทบไมมีการดําเนินการในเร่ืองนี้อยางเป็นระบบ เพราะเห็นวาพี่เล้ียงกับผูประเมินใหมที่อยูในความดูแลสวนใหญรูจักกันอยูแลว 
สวนการเตรียมการเรียนรูของผูประเมินใหมนั้นมีเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับการทํางาน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึกภาคสนาม การวิเคราะหแผลการ
ประเมิน การใหขอเสนอแนะ การวิเคราะหแความเชื่อมโยงของผลประเมิน และการเขียนรายงานการประเมิน ซ่ึงสวนใหญเป็นการสอนงานระหวาการ
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน หนวยประเมินสวนใหญเห็นวาขั้นนี้ไมมีปใญหาและอุปสรรค 
  4) ขั้นการท าความเข๎าใจระหวาํงพี่เลีย้งกับผ๎ูได๎รับการดแูล  
 หนวยประเมินดําเนินการในเร่ืองนี้นอย พี่เล้ียงและผูประเมินในความดูแลทําความเขาใจกันแบบไมเป็นทางการโดยเนนการประเมินสถานศึกษา
เป็นหลัก หนวยประเมินทั้งหมดจัดการประชุมกอนออกประเมินแตละสัญญาจาง ทุกคนมีเวลาพูดคุยเตรียมงานการประเมินสถานศึกษา สวนใหญกําหนด
เปูาหมายใหผูประเมินใหมตองทํางานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพภายใน 4-5 โรงเรียนแรกที่ออกประเมินรวมกับ 
พี่เล้ียง สวนการดําเนินชีวิตในหนวยประเมินนั้นพี่เล้ียงเป็นแบบอยางให ไมมีหนวยประเมินใดทําการตรวจสอบและประเมินความกาวหนาของการสอนงาน
ดวยวธิีการที่เป็นทางการ 
 ปใญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานขั้นนี้คือ การไมดําเนินการอยางเป็นทางการ จึงไมมีบันทึกความสําเร็จหรือความลมเหลวเพื่อการพัฒนา 
หนวยประเมินสวนใหญเห็นวาไมมีปใญหา 
 5) ขั้นสอนงานและให๎ค าปรึกษา  
 หนวยประเมินดําเนินการชัดเจนคอนขางเป็นรูปธรรมมากวาขั้นอื่น ๆ การสอนเกิดขึ้นตอเนื่องทั้งกอน ระหวาง และหลงัการตรวจเยี่ยม พี่เล้ียง
เสนองานดวยความเอาใจใส ดูแลจรรยาบรรณและการปฏิบัติตวัของผูประเมินดวย บางหนวยประเมินมีระบบกํากับดูแลพี่เลี้ยงโดยคณะกรรมการบริหาร
ของหนวยประเมิน ระหวางการสอนงานทั้งพี่เล้ียงและผูประเมินใหมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพี่เล้ียงและผูประเมินคูอื่นเป็นครั้งคราว การสอนและให
คําปรึกษาสวนใหญประสบความสําเร็จ 
 ปใญหาและอุปสรรค ไมมีหนวยประเมินที่ดําเนินการอยางเป็นทางการ ผูประเมนิใหมบางคนยึดประสบการณแของตนเองไมยอมรับการสอนงาน 
บางคนไมมีประสบการณแดานการศึกษามากอนทําใหขาดความมั่นใจหรือประเมนิผิดพลาด สาเหตุของปใญหาและอุปสรรค คือหนวยประเมินไมตองการให
มีความรูสึกวาระบบพี่เล้ียงและการใหคาํปรึกษาสรางภาระเพิ่มเติมแกผูใด จึงเจตนาใหแทรกอยูในกระบวนการทาํงาน หนวยประเมินเห็นวาการสอนงาน
การประเมินควรดําเนินการใหชัดเจนเปน็รูปธรรม และใหอยูในวิถีชวีิตการทํางานของผูประเมิน เพราะเป็นเรื่องใหมของผูเขาสูอาชีพผูประเมินทุกคน  
 6) ขั้นการตดิตามและประเมินผลการพัฒนา   
 หนวยประเมินทั้งหมดประเมินความสําเร็จของการพัฒนาดวยวิธกีารที่ไมเป็นทางการ  
โดยใชวิธีสอบถาม พูดคุย เลาสูกันฟใง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของผูประเมินใหม และอาจพิจารณาผลงานเชนบันทึกภาคสนาม และราง
รายงานการประเมิน รวมทั้งเสียงสะทอนจากโรงเรียน เพื่อพบปใญหาผูบริหารหนวยประเมินก็แกไขตามสถานการณแ ยังไมมีการถอดบทเรียนและนาํขอมูล
มาพัฒ นาดานการดําเนินงานอยางเป็นระบบ  
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 สาเหตุของปใญหา และอุปสรรค คือ การที่ สมศ.กําหนดเวลาแตละชวงจํากัดมาก ลักษณะงานประเมินภายนอกและบริบทดานอื่นของหนวย
ประเมิน ทําใหสวนใหญไมใชวิธีที่เป็นทางการ ในการตืดตามและประเมินผลการพัฒนา การแกปใญหาของหนวยประเมินคือ แตละหนวยประเมินศึกษา
บทเรียนและพัฒนาการดําเนินงานของตนเองตามบริบท ผูประเมินใหมที่ทํางานประมาณ 1 ภาคเรียนแลวถือวาพนจากการเป็นผูประเมินใหมโดยอัตโนมัติ  
 
ข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการถอดบทเรยีนไปใช๎ 
 ข๎อเสนอแนะตํอหนํวยประเมิน 
 ควรปรับระบบพี่เล้ียงใหเป็นการดําเนินการที่ครบขั้นตอน และเป็นทางการ แตใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของหนวยประเมิน 
พรอมกับปรับปรุงองคแกรใหมีความพรอมใชระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา ดังนี้ 
          1) กําหนดมาตรฐานคุณภาพของหนวยประเมิน (Quality Standards) มาตรฐานอาชีพ(Career Standards) เสนทางอาชีพ (Career Path) ขอ
กําหนดการปฏิบัต ิ(Code of Practice) และมาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standards) ของผูประเมินในสังกัด ซ่ึงจะเอื้อตอนโยบายในการใชระบบพี่
เล้ียงในการพัฒนาหนวยประเมินในอนาคต  
          2) พัฒนาระบบการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ของหนวยประเมินใหเอื้อตอการใชระบบพี่เล้ียง โดยพัฒนาสารสนเทศใน 
Knowledge Asset เกี่ยวกับคูมือพี่เล้ียง คูมือผูประเมินใหม คูมือการเก็บรวบรวมขอมูล คูมือการบันทึกภาคสนาม คูมอืการวิเคราะหแผลการประเมิน คูมือ
การใหขอเสนอแนะ คูมือการวิเคราะหแความเชื่อมโยง คูมือการเขียนรายงานการประเมิน เป็นตน เพื่อใหพี่เล้ียงและผูประเมินในความดูแลนําไปใชในการ 
coaching อยางมีประสิทธภิาพ 
 3) พัฒนาการติดตามและประเมินผลการพัฒนาใหเป็นระบบและเป็นทางการ เพื่อใหมีขอมูลสําหรับการพัฒนาผูประเมนิที่ตอเนื่อง 
 ข๎อเสนอแนะตํอ สมศ. 

1) ควรสนับสนุนใหหนวยประเมินนําระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษาไปดําเนินการ โดยกําหนดใหการมีระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา
แบบเป็นทางการ (Formol Mentoring System) เป็นตัวบงชี้ขอหนึ่งในมาตรฐานคุณภาพของหนวยประเมิน          
 2) ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบของระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Mentoring System Model) ที่สอดคลอง
กับความตองการ และจัดอบรมผูบริหารหรือผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของทุกหนวยประเมินใหเรียนรู ”รูปแบบระบบพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษา
แบบของ สมศ.” (ONEQA ‘s Mentoring System Model) เพื่อใหนําไปใชในหนวยประเมินอยางทั่วถึง 
 3) ควรจัดโครงการนํารองการพัฒนาพี่เลี้ยงของหนวยประเมิน โดยจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกัน 
ประกอบดวยทักษะตามภารกิจของผูประเมินภายนอก และความรูอื่นที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพ เพิ่มพูนทักษะมนุษยสัมพันธแ และทักษ ะการ
สื่อสาร และสนับสนุนใหหนวยประเมินนําหลักสูตรไปใชไดอยางกวางขวางตอไป 
 4)  ควรสนับสนุนใหเกิดระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษาอยางยั่งยืน โดยจัดสรรคาตอบแทนพี่เลี้ยงใหแกหนวยประเมินที่มีระบบพี่เลี้ยงแบบ
เป็นทางการตามรูปแบบที่ สมศ. กําหนดไวอยางชัดเจน และพิจารณาแลวเห็นวามีการดําเนินการที่ดี สามารถเป็นแบบอยางได (Good Practice) 
 5)  ควรพิจารณาทบทวนขอกําหนดบางประการและปฏิบัติงานบางดาน เพื่อเอื้อใหการพัฒนา 
ผูประเมินภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังตอไปนี้ 
   5.1  ควรกําหนดคุณสมบัติของผูเขาสูอาชีพผูประเมินภายนอก ตองมีพื้นฐานความรูดานศึกษาศาสตรแ ครุศาสตรแ หรือประสบการณแ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือหารบริหารในสถานศึกษา ระดับที่ตนเองเป็นผูประเมิน ตามความเหมาะสม 
   5.2  ควรรับผิดชอบคุณภาพตอคุณภาพของผูประเมินใหม ที่ สมศ.อบรมพัฒนา และใหการรับรองวามีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นผู
ประเมินภายนอกที่มีประสิทธิภาพ โดยการทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรม กิจกรรมฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม และการทดสอบคัดเลือกเพื่อรับรองใหเป็นผู
ประเมินภายนอก ใหเป็นหลักสูตรและการฝึกอบรมที่เนนสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based Curriculum & Training) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และติดตามผลหลังการอบรมเพื่อพัฒนาผูประเมินภายนอกใหตอเนื่อง 
   5.3 ควรทบทวนขอกําหนดที่หนวยประเมินตองมีผูประเมินในสังกัดจํานวน 30 คนขึ้นไป และวิธีจัดสรรงานประเมินโดยคิดจากฐาน
จํานวนผูประเมินในสังกัดหนวยประเมิน เพราะเป็นปใญหาตอการควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพของผูประเมินภายนอก โดย
ควรวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนวยประเมินที่มีจํานวนผูประเมินในสังกัดมากนอยตางกัน วาหนวยประเมินที่มีผูประเมินจํานวนเทาใดมี
ประสิทธิภาพสูง หรือหนวยประเมินขนาดใดควรมีระบบบริหารอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
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ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 ดร.ศศิรดา  แพงไทย1 ดร.สมใจ  มณีวงษ๑2 

Dr.Sasirada Pangthai Dr.Somjai Maneewong 
 
บทคัดยํอ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแวรรณกรรมและแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพโดยวิเคราะหแเนื้อหา บทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและนําเสนอตามลําดับ คือ ความเป็นมา ความสําคัญ ความหมาย และลักษณะสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มี 5 ดาน ดังนี้ 1) การมี
วิสัยทัศนแ ความเชื่อ คานิยมรวม (Vision Beliefs & Values) 2) ทีมรวมรับผิดชอบ  (Collaborative  Responsible Teamwork) 3) ความมีภาวะผูนํา
รวม (Shared Leadership) 4) การสืบเสาะเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry)  5) ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) 
และกลยุทธแการบริหารจัดการและการใช PLC อยางยั่งยืนไดแก 1) เริ่มตนดวยขั้นตอนงายๆ (Take a baby steps)  2) การวางแผนดวยความรวมมือ 
(Plan Cooperatively) 3) การกําหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) 4) เร่ิมตนจากจุดเล็กๆ (Start small)  5) ศึกษาและใชขอมูล 
(Study and use the data) 6) วางแผนเพื่อความสําเร็จ (Plan for success) 7) นําสูสาธารณะ (Go public) 8) ฝึกฝนรางกายและหลอเลี้ยงสมอง 
(Exercise the body & nourish the brain) 
 
ค าส าคัญ  : ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี, กลยุทธแการบริหารสูความยั่งยืน 
 
Abstract 
            This article is intended to analyze literature and concepts of the professional learning community by analyzing the 
content. Relevant articles and research and presented in chronological order. The importance and meaning of the learning 
community with the following elements: 5 1) Vision Beliefs & Values 2) Collaborative  Responsible Teamwork 3) Shared 
Leadership 4) Reflective Professional Inquiry 5) Caring community And management strategies to promote the learning 
communities in schools to achieve sustainability 1) Take a baby steps   2) Plan Cooperatively 3) Set high expectations 4) Start 
small 5) Study and use the data 6) Plan for success 7) Go public  8) Exercise the body & nourish the brain 
 
Keywords : Professional Learning Community, Sustainability Strategies  
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาในยุคปใจจุบัน เป็นความทาทายของนักการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไมวาจะเป็น หนวยงานที่กําหนด
นโยบาย หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาลวนแตตระหนักในสภาพปใจจุบันที่ตองเผชิญกับปใญหาหลากหลายไมวาจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคแ รวมทั้งระบบการผลิตไมตอบโจทยแในสังคมปใจจุบัน ซ่ึงเป็นที่ทราบกันดีวา ผลการทดสอบระดับชาติหรือแมกระทั่ง
ผลการทดสอบระดับนานาชาติ เด็กไทยยังคงมีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมไมเป็นที่นาพอใจ ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาจึงตองพยายาม หา
แนวทาง หรือวิธีการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงบุคคลที่ถูกมองเป็นอันแรกคือครู และหนวยงานที่ตองรับผิดชอบหลัก
คือโรงเรียน มีคํากลาวที่วา ถาครูเกงเด็กเกง ถาโรงเรียนมีคุณภาพ นักเรียนก็จะมีคุณภาพ ซ่ึงเจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  มาตรา 22 ไดกลาววาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาที่พัฒนา
ผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองแสวงหาวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตามเจตนารมณแ
ของพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงลักษณะการทํางานแนวใหม ในบทบาทใหมของครูและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนรู ณ ปใจจุบัน คือ ชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
 
ความหมายของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) นักการศึกษาไดอธิบายลักษณะของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไว
วา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเป็นการรวมมือรวมพลังของครูในการทางานเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธแ
ระหวางการปฏิบัติงานของครูผูสอนและผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดย เฉพาะอยางยิ่งภายในชั้นเรียน 
(McLaughlin and Talbert . 2006) และ DuFour (2007) ซ่ึงถือไดวาเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไดกลาวไววาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ไมใชโปรแกรมหรือหลักสูตร แตเป็นแนวทางการดําเนินการที่ชวยใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ ครูผูสอนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน
จะตองมุงเนนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นมากกวาใหความสาคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังตองใหความสาคัญกับการรวมมือรวมพลัง การปรับป รุงอยาง

                                                           
1 อาจารยแประจํา คณะศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 0982899478  E-mail : dr.da2555@gmail.com 
2 ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผประถมศึกษา จ.ขอนแกน โทร.0956701795 E-mail : samajai_1@hatmail.com 
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ตอเนื่องเพื่อมุงไปสูความสาเร็จภายใตเปูาหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน Stoll and Louis (2007) และ Padwad and Dixit 
(2008) ไดใหความหมายไววาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพคือ กลุมครูที่มารวมกันทํางานและวางเปูาหมายรวมกันเพื่อการเรียนรูของผูเรียน สนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน รวมทั้งมีการสะทอนการทางานรวมกันอยางตอเนื่องเพื่อมุงเนนและสงเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางวิชาชีพเกิดพัฒนาการของบุคคล
และเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้น และนักการศึกษาของประเทศไดกลาวไววาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู
จากการปฏิบัติ (CoP) ของครู ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหนางาน หรือ bottom up อาจกลาวไดวาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบัติ
ของครูนั่นเอง สวนกิจกรรมที่ไมจัดเป็นชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ โครงการที่มีลักษณะแคบ ตื้นและใชระยะเวลาสั้น เป็นสิ่งที่ฝุายบริหารกําหนดให
ทําหรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการในลักษณะซ้ือบริการที่ปรึกษา รวมทั้งการประชุมประจําเดือนหรือประจําภาคของโรงเรียน ซ่ึงอาจเป็นการรวมตัวกันของ
ครูกลุมหนึ่งในโรงเรียน หรือ กิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะเชนนี้  (วิจารณแ พาณิช, 2555) สวน DuFour (2007)  ไดเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม จากโรงเรียนแบบเดิมไปสูชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไวในบทความเรื่องบทบาทของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพตอความกาวหนาของทั กษะ
แหงศตวรรษที่ 21 โดยสามารถสรุปรายละเอียดของวัฒนธรรมการทํางานที่จะกอใหเกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพลักษณะวัฒนธรรมแบบที่จะกอใหเกิด
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ นักวิชาชีพตองเจาะประเด็นที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนโดยรวมมากกวาเป็นรายบุคคล รวมทั้งครูตองสรางวัฒนธรรม
การรวมมือทํางาน และระบบที่สงเสริมประสิทธิผลและความเทาเทียม ซ่ึงวัฒนธรรมในลักษณะนี้จะตางจากวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมที่ใหความเป็น
อิสระในการทํางานของครูมากกวามุงเนนดานการพัฒนาหลักสูตร หรือมีการประเมินดวยเกณฑแเดียวกันหรือใหความชวยเหลือนักเรียนโดยเทาเทียมกัน  
 จากแนวคิดดังกลาวผูเขียนจึงสรุปไดวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหมายถึง กระบวนการรวมพลังของครูในการกําหนดรูปแบบการเรียนรู 
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนใหมีคุณภาพโดยการรวมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเดียวกัน 
สงเสริมสนับสนุน ซ่ึงกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหมในการทํางานของกลุมและองคแกร นําไปสูความเจริญกาวหนาและความเป็นมืออาชีพ 
  
คุณลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
 คุณลักษณะสําคัญของ PLC  นอกจากจะตองประกอบดวยสมาชิกซ่ึงเป็นกลุมบุคคลหรือการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
แลวยังประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญโดยมีการนักการศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ (Hord.Roussin & Sommers. 2010, Annenberg Institute for 
School Reform. 2013, Richard DuFour. 2007 วิจารณแ พานิช. 2554, วรลักษณแ ชูเกิด. และเอกรินทรแ สังขแทอง. 2557) สรุปได 5 ประการ ดังนี้ 
           1) การมีวิสัยทัศน๑ ความเชื่อ คํานิยมรํวม  (Vision Beliefs &Values) สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพตองมีบรรทัดฐานและคานิยม
รวมกัน ซ่ึงเป็นหลักการพื้นฐานสําคัญเนื่องจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนรวมกันจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรูหรือ  Learning 
Community ในโรงเรียน ดังนั้นครูผูสอนที่เป็นสมาชิกใน PLC จึงตองมีบรรทัดฐานคานิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูรวมกันวิสัยทัศนแรวมมี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการ 1) มองภาพความสําเร็จรวมกัน  2) การกําหนดเปูาหมายรวม  3) การสรางนิยมและภารกิจรวม  
            2) ทีมรํวมรับผิดชอบ (Collective responsible Teamwork) ทีมรวมแรงรวมใจ รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมกัน เป็นการพัฒนา
มาจากกลุมที่ทํางานรวมกันอยางสรางสรรคแ ลักษณะการทํางานรวมกันแบบมีวิสัยทัศนแ คุณคา เปูาหมาย และพันธกิจรวมกัน จนเกิดเจตจํานง ในการ
ทํางานรวมกันอยางสรางสรรคแเพื่อใหบรรลุผลที่การเรียนรูของผูเรียน การเรียนรูของทีม และการเรียนรูของครู บนพื้นฐานงานที่มีลักษณะตองมีการคิด
รวมกัน วางแผนรวมกัน ความเขาใจรวมกัน และละวางตัวตนใหมากที่สุด จนเห็นและรูความสามารถของแตละคนรวมกันเห็นและรับรูถึงความรูสึกรวมกัน
ในการทํางาน จนเกิดประสบการณแหรือความสามารถในการทํางาน และพลังในการรวมเรียนรู รวมพัฒนา บนพื้นฐานของพันธะรวมกันที่เนนความสมัคร
ใจและการส่ือสารที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน การรับฟใง และความไววางใจซ่ึงกันและกัน การรวมตัวที่เหนียวแนนจากภายใน นั้นคือการเป็นกัลยาณมิตรทําให
เกิดทีมใน PLC  อยูรวมกันดวยความสัมพันธแที่ตางชวยเหลือเกื้อกูล  มีบรรยากาศที่มีความสุข ไมโดดเด่ียว   

3) ภาวะผ๎ูน ารํวม (Shared Leadership)  ภาวะผูนํารวมใน PLC มีนัยสําคัญของการผูนํารวม 2 ลักษณะสําคัญ คือ ภาวะผูนําผูสรางใหเกิด
การนํารวม และภาวะผูนํารวมกันใหเป็น PLC  ที่ขับเคลื่อนดวยการนํารวมกัน รายละเอียดดังนี้ 1) ภาวะผูนําผูสรางใหเกิดการนํารวมเป็นผูนําที่สามารถทํา
ใหสมาชิกใน PLC เกิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผูนําในตนเองและเป็นผูนํารวมขับเคลื่อน PLC ไดโดยมี 
ผลมาจากการเสริมพลังอํานาจจากผูนําทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะการเป็นผูนําที่เริ่มจากตนเองกอนดวยการลงมือทํางาน อยางตระหนักรู และใส
ใจใหความสําคัญกับผูรวมงานทุกๆ คน จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวนําให ผูรวมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการทํางานดวยกัน อยางวิสัยทัศนแรวม 
รวมถึงการนําแบบไมนําโดยทําหนาที่ผูสนับสนุน และเปิดโอกาสใหสมาชิกเติบโตดวยการสรางความเป็นผูนํารวมผูนําที่จะสามารถสรางใหเกิดการนํารวม 
ควรมีคุณลักษณะสําคัญ คือ มีความสามารถในการ ลงมือทํางานรวมกัน การเขาไปอยูในความรูสึกของผูอื่นได การตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา 
การคอยดูแลชวยเหลือ เกื้อกูลกัน การโคชผูรวมงานได การสรางมโนทัศนแ การมีวิสัยทัศนแการมีความมุงมั่นและทุมเทตอการเติบโตของผูอื่น   2) ภาวะผูนํา
รวมกัน เป็นผูนํารวมกันของสมาชิก PLCดวยการกระจายอํานาจ เพิ่มพลังอํานาจ ซ่ึงกันและกันใหสมาชิกมีภาวะผูนําเพิ่มขึ้น จนเกิดเป็น “ผูนํารวมของ
ครู” ในการขับเคลื่อน PLC มุงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการรวมการสนับสนุน การกระจาย
อํานาจ การสรางแรงบันดาลใจของครูโดยครูเป็นผูลงมือกระทํา หรือ ครูทําหนาที่เป็น “ประธาน” เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู ไมใช 
“กรรม” หรือ ผูถูกกระทํา และผูถูกใหกระทํา ซ่ึงผูนํารวมจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อมีบรรยากาศสงเสริมใหครูสามารถแสดงออกดวยความเต็มใจ อิสระปราศจาก
อํานาจครอบงําที่ขาดความเคารพในวิชาชีพ แตยึดถือปฏิบัติรวมกันใน PLC นั่นคือ “อํานาจทางวิชาชีพ” เป็นอํานาจเชิงคุณธรรมที่มีขอปฏิบัติที่มาจาก
เกณฑแและมาตรฐานที่เห็นพองตรงกัน หรือกําหนดรวมกัน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางรวมกันของผูประกอบวิชาชีพครูทั้งหลายใน PLC  

4. การสืบเสาะเพื่อสะท๎อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional  inquiry) การพูด คุยสนทนากันระหวางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางครูผูสอนผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรูเพื่อสะทอน ผลการปฏิบัติ
รวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเกิดไดดีขึ้นซ่ึงการสะทอนผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไก
ในการทบทวนประเด็นพื้นฐานสําคัญที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือชวยพัฒนา การจัดการ
เรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นครูไดพัฒนาวิชาชีพสูความกาวหนาในวิชาชีพ 
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           5) ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring Community) กลุมคนที่อยูรวมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยูรวมกันในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุงเนนความ
เป็นชุมชนแหงความสุขสุขทั้งการทํางานและการอยูรวมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ“วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเป็นวิถีแหงอิสรภาพ และเป็นพื้นที่ใหความรูสึกปลอดภัย หรือปลอดการใชอํานาจกดดัน บนพื้นฐานความไววางใจเคารพซ่ึงกัน และกัน มี
จริยธรรมแหงความเอื้ออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกรวมกันทํางานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ โดยมีเจตคติเชิงบวกตอการศึกษาและ
ผูเรียน เป็นกลุมที่มีวิทยสัมพันธแตอกัน เป็นกลุมที่เหนียวแนนจากภายใน ใชความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการตอกัน ทําใหลดความโดดเดี่ยวระ หวาง
ปฏิบัติงานสอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธแกันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธารวมเป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา PLC ไป
กับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมฐานการพึ่งพาตนเอง มีบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปิดเผยทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแหงอิสรภาพ ยึดความสามารถและสรางพื้นที่ปลอดการใชอํานาจกดดัน และสามารถขยายกรอบใหกวางขวางออกไปจนถึง
เครือขายที่สัมพันธแกับชุมชนตอไป 
 กลาวโดยสรุปทั้ง 5 องคแประกอบของ PLC จะทําใหความเป็นโรงเรียนมีความหมายและความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง ซ่ึงหัวใจ
ของ PLC ดวยกลยุทธแการสรางความรวมมือที่ยึดเหนี่ยวกันดวยวิสัยทัศนแ คานิยมรวม การสรางทีมงานที่เขมแข็ง สรางความเป็นผูนํา มีความเ ป็น
กัลยาณมิตรแสดงใหเห็นถึงการรวมพลังของครู นักบริหาร นักการศึกษาที่ทุกฝุายไดทํางานรวมกันภายใตความรวมมือรวมใจพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเกาสูวัฒนธรรมการทํางานใหมที่มีความเป็นมืออาชีพอยางแทจริง 
 
แนวทางในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 

จากการศึกษากระบวนการทํางานของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพพบวามีแนวทางที่กอใหเกิดการเรียนรูภายในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC ดังนี้ (Hord, Roussin &Sommers, 2010 อางถึงใน เรวณี ชัยเชาวรัตนแ. 2556) 

1. ครูและสมาชิกในกลุมรวมกันระบุเปูาหมายการเรียนรูของผูเรียนหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จาเป็นตองใหความสําคัญเป็นพิเศษ 
2. ครูผูสอนและสมาชิกในกลุมรวมกันการสะทอนผลการปฏิบัติการสอนการจัดการเรียนรูและสิ่งที่มีผลกระทบกับผลการเรียนรูของผูเรียน 
3. ครูผูสอนและสมาชิกในกลุมรวมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดใหกับผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด โดย

พิจารณาจากขอมูลที่มีอยูการจัดการเรียนรูแตละคร้ังนั้น จะพบวานักเรียนมีความตองการที่หลากหลายแตกตางกันไปครูผูสอนจึงไมสามารถจัดการเรียนรู
แบบเฉพาะเจาะจงหรือใชแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมือนกันทุกครั้งได ดังนั้นในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแตละครั้ง ครูผูสอนที่เป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นตอไปนี้ 

 - ระบุขอบเขตความรูที่สําคัญที่นักเรียนควรไดเรียนรูและพิจารณาเลือกจากสิ่งที่สําคัญที่สุด 
 - กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาและสัมพันธแกับความตองการของผูเรียน ระยะนี้เป็นระยะที่ตองอาศัยการเรียนรูทาง

วิชาชีพในการเลือกใชและพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสมาชิกในชุมชนรวมวางแผน 
- ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เป็นองคแความรูใหม หรือสิ่งที่ครูผูสอนเกิดการเรียนรูจากการนําองคแ

ความรูไปประยุกตแใช 
- ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและนําไปปรับใช รวมทั้งการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนและของครูผูสอนที่เป็นสมาชิกใน PLC อยาง

ตอเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- วางแผนการทํางานรวมกันเพื่อทดลองใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่รวมกันพัฒนาขึ้นรวมสะทอนผลการสอนอยางสม่ําเสมอเพื่อคนพบสิ่ง

ใหมและคนหานวัตกรรมใหม ๆ จากการปฏิบัติงาน 
- พิจารณาใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขอีกครั้งโดยอาจใหผูสอนทานอื่นนําแผนดังกลาวไปใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน 
- ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  แนวทางดังกลาวบางประเด็นมีการทับซอนกัน และเป็นวงจรปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมการทํางาน จึงสรุปเป็นวงจรการสราง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไดดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        แผนภาพที่ 1 วงจรการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
                                            (เรวณี ชัยเชาวรัตนแ. 2556) 
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กลยุทธ๑การบริหารจัดการและการใช๎ PLC อยํางยั่งยืน 
กลยุทธแการบริหารเพื่อสงเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษาใหเกิดความยั่งยืนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะหาก

สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาโดยการเป็นชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพแลวเกิดเป็นวัฒนธรรมใหมในการทํางานของครูที่สงผลตอการพัฒนาวิชาชีพหรือ
ความเป็นครูมืออาชีพ ซ่ึงมีกลยุทธแการบริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืนดังตอไปนี้ 
  1. เริ่มตนดวยขั้นตอนงายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มตนจากการกําหนดเปูาหมาย อภิปราย สะทอนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อ
กําหนดวา จะดําเนินการอยางไร โดยพิจารณาและสะทอนผลในประเด็นตอไปนี้ 

    1) หลักการอะไรที่จะสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
    2) เราจะเร่ิมตนความรูใหมอยางไร 
    3) การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใชในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรูที่สําคัญ 

          2. การวางแผนดวยความรวมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุมกําหนดสาร สนเทศที่ตองใชในการดําเนินการ 
          3. การกําหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะหแการสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะทําใหประสบผลสําเร็จสูงสุด 
              1) ทดสอบขอตกลงทีเ่กี่ยวของกับการสอนหลังจากไดมีการจัดเตรียมตนแบบที่เป็นการวางแผนระยะยาว (Long-term) 
              2) จัดใหมีชวงเวลาของการชี้แนะ โดยเนนการนําไปใชในชั้นเรียน 
              3) ใหเวลาสําหรับครูที่มีความยุงยากในการสังเกตการณแปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สรางบรรยากาศในการเรียนรูอยางประสบผลสําเร็จ 
              4) เร่ิมตนจากจุดเล็กๆ (Start small) เร่ิมตนจากการใชกลุมเล็กๆ กอน แลวคอยปรับขยายขึ้นเร่ือย ๆ ตามความตองการ 

5. ศึกษาและใชขอมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนําไปใชและการสะทอนผลเพื่อนํามากําหนดวา แผนไหน ควรใชตอไป/
แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 

6. วางแผนเพื่อความสําเร็จ (Plan for success) เรียนรูจากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไมสําเร็จ และทําตอไป ความสําเร็จในอนาคต 
หรือความลมเหลวขึ้นอยูกับเจตคติและพฤติกรรมของครูผูสอน 

7. นําสูสาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สําเร็จก็จะมีการเชิญชวนใหคนอื่นเขามามีสวนรวมยกยองและแลกเปลี่ยนความสําเร็จรวมกัน 
8. ฝึกฝนรางกายและหลอเล้ียงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ไดมีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทํางาน

สําเร็จของแตละกลุมโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชนแ 
เนื่องจากเปูาหมายหลักของ PLC คือ การเรียนรูของสมาชิกที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นในการรวมมือรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิก

ในชุมชนเพื่อใหเกิด PLC นั้น Hord, Roussin andSommers (2012) ระบุวาการรวมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพจะตองอาศัยความหวัง หรือ HOPE ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

H: Honesty and Humanity คือ มีความซ่ือสัตยแและมีมนุษยธรรม หมายความวาครูผูสอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนจะตองซ่ือสัตยแกับขอมูลที่มี
อยูจริงทั้งในแงของผลการเรียนของผูเรียน ความรูและทักษะที่ตนมีอยู รวมทั้งกลาที่จะขอความชวยเหลือและเรียนรูจากผูอื่นที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
มากกวาเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย หมายความวาในการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีวิธีการหรือแนวทาง
หลากหลายวิธี ครูผูสอนตองเลือกวิธีการหรือแนวทางที่ดีที่สุด และเปิดเผยขอมูลที่เป็นประโยชนแใหสมาชิกไดรับทราบรวมกัน 

P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความวาครูผูสอนตองอดทนและเพียรพยามเพื่อหาแนวทางที่ดี
ที่สุดที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดแมวาความอดทนอาจไมใชบรรทัดฐานของสังคมในปใจจุบัน แตความอดทนและเพียรพยายามในการคนหาคา
ตอบที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจาเป็นในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

E: Efficacy and Enthusiasm คือ ความมีประสิทธิภาพ และความกระตือรือรน หมายความวาครูผูสอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพตองเช่ือมั่นวาประสิทธิภาพของครูผูสอนสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน และตองกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนรูใหนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 
 
สรุป 
  ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจะเปลี่ยนบรรยากาศของ “โรงเรียน” ชวยใหสมาชิกอันไดแกครู ผูสอน ผูบริหาร นักการศึกษา และผูมีสวนไดสวน
เสีย คือ นักเรียนหรือแมกระทั่งผูปกครองมีความรู สึกรวมกันเป็นเจาของโรงเรียนหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนที่การ
เรียนรูของผูเรียนเป็นหลัก และเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคแในการเรียนรูครู  ผูสอนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพจึงตองรวมกันคิดหาวิธีการใหมๆ ในการจัด การเรียนรูแลวนําผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยทุกคนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและเชื่อมั่นซ่ึงกันและกันวา จะสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไวไดและสมาชิกทุกคนจะเกิดการพัฒนาเนื่องจากคุณลักษณะสํา คัญที่ชวยใหเกิดเป็น
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพนั้น ครูผูสอนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนจะตองมีวิสัยทัศนแและคานิยมรวมกัน รวมทั้งรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน 
โดยกระบวนการที่สมาชิกทุกคนตองดําเนินการคือการสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ ซ่ึงกระบวนการทุกอยางตองอาศัยการรวมมือรวมพลังกัน และจา
เป็นตองไดรับการสนับสนุนดานการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธแของบุคลากรในโรงเรียนใหเอื้อตอการวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันสามารถ
สังเกตและสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพได ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสําหรับใหครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (community) 
และกอใหเกิดการเปลี่ยน แปลงในระดับ“ปฏิรูป” การเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู 
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การพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร๑ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช๎กระบวนการพัฒนา 5 ขั้น 
Development  Teaching  Competency  Using Development  Process 5 Step  

for  Pratom  6 Science Teachers. 
 

แสงเดือน  คงนาวัง1 

Sangdean Kongnawung 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1. พัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการพัฒนา 5 

ขั้น 2. เพื่อศึกษาผลการนําความรูที่ไดจากการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ  ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 3. เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ที่มีตอกระบวนการพัฒนา 5 ขั้น  

การดําเนินการใชวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยดําเนินการ การศึกษาพัฒนสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 โดยใชกระบวนการพัฒนา 5  ขั้น กลุมเปูาหมาย ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงประกอบดวยครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1  จํานวน 30 
คนในปีการศึกษา 2554   การศึกษาผลการพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการพัฒนา 5  ขั้น และนักเรียนที่สอนโดยครูที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 341 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก กระบวนการและคูมือการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการพัฒนา 
5  ขั้น แบบประเมินตนเองดานสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระและการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนวิทยาศาสตรแ  แบบประเมินกระบวนการและคูมือกระบวนการพัฒนา 5  ขั้น โดยผูเชี่ยวชาญและ ครูผูสอนวิทยาศาสตรแฯ  และแบบติดตามผล
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู  ของนักเรียน โดยครูผูสอนวิทยาศาสตรแ  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแ   วิเคราะหแขอมูลโดย สถิติที่ใช  คาความถี่ คาความเฉลี่ย คารอยละ คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน     

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสมรรถภาพการสอนครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใชกระบวนการพัฒนา 5  ขั้นประกอบดวย  
ขั้นที่ 1 สรางความตระหนัก (Awareness) ขั้นที่ 2 รูหลักการ ดานการสอน  (Knowledge  Principle Teaching ) ขั้นที่ 3  แลกเปลี่ยน

เรียนรูและลงมือทํา (Knowledge Assets and Do ขั้นที่ 4 นําเสนองานที่สรางสรรคแ (Create  Practices Presented ) และขั้นที่ 5 การกํากับติดตาม
และประเมินผล (Knowledge Monitor ) รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนครูมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.84 กลุมเปูาหมายมีคะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินตนเองของครูผูสอนหลังพัฒนาสูงกวากอนพัฒนา และความคิดเห็นตอรูปแบบและคูมือรูปแบบความพัฒนาสมรรถภาพการสอน ฯ กลุม
อยูในระดับดีมากโดยเฉลี่ย 3.90  การติดตามผลพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูพบวา ปฏิบัติไดใ นระดับดีมาก  โดยมีคาเฉลี่ย 4.00 
ครูผูสอนรูเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอนและหลัง  การพัฒนาในระดับดี มาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ  4.29 และ 4.34 ตามลําดับนอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการการเรียนรู วิทยาศาสตรแหลังการพัฒนาอยูในระดับ ดีมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.46  มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแอยูในระดับดีมากโดยมีคาเฉลี่ย  3.44  

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, สมรรถภาพการสอน, กระบวนการพัฒนา 5 ขั้น 

 
ABSTRACT 
         The objective  of  reasearch  were; 1)  study and Development  Process 5 Step for  develop  teaching competency  for 
Pratom  6 Science Teachers  2) study the application of  knowledge  and experience  enhanced  by Development  Process 5 
Steps  into  their teaching and 3) studying the opinion of science teachers regarding the  Process 5 Steps 
          The  research was  conducted  in  two  cycles .  The  first  cycle  was conducted  with a pilot  group  of 30  science  
teachers  and  341  students.  The second  cycle  from  the  expand group  consisted  of  60  science  teachers  and  345 
students. Both groups were  studied  in 2012 and 2013 academic years consecutively. The research tools were  manuals for 
Teaching Competency Development Using Development  Process 5 Step for   Pratom  6 Science Teachers  , six teachers’and 
students’evaluating forms; Competency of teachers, knowledge and understanding content science, opinion  teachers  on the  
Development  Process 5 Steps and manual and monitoring teachers’ teaching  evaluating forms and students’  opinion, 
behaviors of learning evaluating forms The data were analysed  by mean,standard deviation and percent. The  research  findings  
were  as  follows: - 
     1) The model for  teaching  competency  development  using  knowledge management  for  grade range  II  science  teachers  
consisted  of  four  steps: (1)  Knowledge  Vision  and  Goal;( 2 ) Knowledge Principle and Sharing; (3 ) Knowledge Assets  and  
Creating  a  Community  of  Practices ;( 4 ) Knowledge  Monitor.  This  model  had  index  of  concurrence ( IOC )  0.84.  2) Means 

                                                           
1 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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of  post- development  of  teachers  higher  than pre- development  and have  significant level at .01  3) Means  of   teachers’ 
opinion on the  model  and  manual  implemented in the  first  and  second  cycle  are  3.90  and  3.95 respectively.  4) Means 
of monitoring  teaching  competency  development  on  lesson plan and  teaching practice are 4.00 and 4.04 respectively. 5) The 
post means of their knowledge and understanding about teaching and content are 4.29 , 4.34 respectively.6) The post means of 
students’ characteristic  behaviors  after development  are  3.46  and  3.67  respectively. 7) The post means  of  the students’  
opinion  on the teachers’ performance are  3.44  and  3.52  respectively. And  8) The post means of students’ after development  
are 3.70 respectively.  

 
Keywords: Development, Teaching  Competency,  Development  Process 5 Step 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปใจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรแเกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ทั้ง ในการดํารงชีวิต
ประจําวันและในงานอาชีพตางๆตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน วิทยาศาสตรแทําใหคนพัฒนาวิธีคิด คิดอยางมี
เหตุผล คิดสรางสรรคแ  คิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปใญหาอย างเป็นระบบ และที่สําคัญ
วิทยาศาสตรแชวยเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรแเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซ่ึงเป็นสังคมแหงความรู( Knowledge  Based  
Society ) ทุกคนจําเป็นตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรแ (Scientific  Literacy  for All) เพื่อที่จะมีความรูเขาใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยแ
สรางสรรคแขึ้นและ นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคแ อยางมีคุณธรรม รูรักษาและรูเทาทันสิ่งแวดลอม  ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม
โลกอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ,  2546: 1)  
 จากความสําคัญดังกลาวและแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 9-11) ไดกําหนด
วัตถุประสงคแ และแนวนโยบายเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการไวในวัตถุประสงคแขอที่ 1 ความวา “ เพื่อพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล โดย
พัฒนาทุกคนใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู และปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียน  พัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและ
เพิ่มสมรรถนะในการแขงขัน …” ทําใหมี การกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนในทุกมิติขึ้น เชน มาตรฐานการศึกษาของชาติ ( สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548:  8 - 9 ) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาชาติในมาตรฐานที่ 3 ดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู และสังคมแหงความรู 
ใน ตัวบงชี้ที่  3.3 ความวา “ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคมโดย ครอบครัว ชุมชน  องคแกรทุกระดับและองคแกรที่จัด
การศึกษามีการสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเป็นวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ”  

นอกจากนี้ หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.  2551:10-
11 7) ไดกําหนดสาระการเรียนรูสาระการเรียนรู ประกอบดวย องคแความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะ อันพึงประสงคแ  ซ่ึง
กําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นตองเรียนรู โดยแบงเป็น ๘ กลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแดังนี้ :  
การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู และแกปใญหาอยางเป็นระบบ การคิดอยางเป็นเหตุเป็นผล  คิด
วิเคราะหแ คิดสรางสรรคแ  และจิตวิทยาศาสตรแเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญผูเรียน คือความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปใญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
           อยางไรก็ตาม จากการรายงานการประเมินผลของนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA, 2015) 
ซ่ึงเป็นโครงการศึกษาสํารวจความรูและทักษะของนักเรียนกลุมอายุ 15 ปีที่เป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับในประเทศสมาชิกองคแกรเพื่อความรวมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD ) จาก 57 ประเทศ พบวาการรูเรื่องวิทยาศาสตรแของ
นักเรียนไทยอยูในกลุมต่ําโดยมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD โดยมีตําแหนงคะแนนอยูประมาณตําแหนงชวงที่ 44 - 47 จาก 57 ประเทศ และพบวา
กลุมนักเรียนที่คาเฉลี่ยต่ํากวาระดับพื้นฐานมากที่สุดคือนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสเดิม (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, มปป.: 1–5) และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชาติ 
(National  Test: NT)  พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2554 มีคาเฉลี่ยรอยละต่ํากวาเปูาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรีเขต 1 กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1, 2554: 22) และจากการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษารอบสาม(2554-58)จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา( สมศ.)  พบวามาตรฐานที่ 2  มาตรฐานการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 2.54 ซ่ึงอยูในจุดเชื่อมตอกับระดับพอใช (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 
1, 2553ข: 15)  นอกจากนี้จากการศึกษาความตองการดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 พบวาครูมีความตองการ ดานความรูและทักษะในการใช ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ความรู การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติวิชาที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  และการจัดการเรียนรูโดย
โครงงาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1, 2554ก: 29) 
                 จากนโยบาย จุดหมายและ ความตองการดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ ดานการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  จึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูและพบวา มีนักการศึกษา นักธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนหลายหนวยงานไดนําการจัดการความรูมาใชพัฒนาบุคลากรในองคแกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากหลักการและแนวคิดของการจัดการความรูหลาย
ประการที่ทําใหผูวิจัยเช่ือวาถานํามาใชพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นาจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพการสอนของ
ครูวิทยาศาสตรแไดตามที่ตองการดังเชน ประพนธแ  ผาสุขยืด (2548ข: 2) กลาวไววา การจัดการความรูเป็นแนวคิด สมัยใหมที่มองคนในองคแกรเป็น
ทรัพยแสินอันมีคา เนื่องจากกระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วองคแกรตางๆตองมีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆและ ทําใหคนในองคแกร

http://www.bunditcenter.com/articil.6/1/2548ข)%20กล่าวไว้สรุปได้ว่า%20การจัดการความรู้เป็นแนวคิด
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เป็นผูปฏิบัติงานที่มีความรูที่สามารถทํางานไดอยางรอบดาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได เพราะการจัดการความรูเนน การนําความรูที่มีอยูในตัวคน
ซ่ึงสั่งสมจากการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่นทําใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชนแตอการพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
         1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการพัฒนา 5  ขั้น  
         2. เพื่อศึกษาผลการนําความรูที่ไดจากการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ  ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
         3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ที่มีตอกระบวนการพัฒนา 5 ขั้น  
                     
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
       1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 มีกระบวนการและเอกสารในการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที ่
6 เพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถภาพการสอนอยางตอเนื่อง 
              2. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจตลอดจนทักษะกระบวนการในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแเพิ่มขึ้น 
              3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของฯมี
นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาครูไปใชในการพัฒนาบุคลากร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการ 5  ขั้น ในครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้            
           ประชากรและกลุํมเปูาหมายไดแก 
           1. ประชากร ไดแกครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที ่6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 จํานวน 57 คน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จํานวน 5,064 คนใน ปีการศึกษา 2554   

2. กลุํมเปูาหมาย ไดแก   
            ครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554  รวมทั้งสิ้น 28 คนไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling) จากโรงเรียนที่มีครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สมัครเขารวมโครงการ เหตุผลที่ใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพราะตองการครู
ที่สามารถเป็นแบบอยางในการสอน มีผลงานเดนและเป็นผูสมัครใจเขารวมโครงการดวยความเต็มใจ  ไดแก  นักเรียนที่สอนโดยครูที่เขารวมโครงการ
จํานวน 353 คนไดจากการสุมแบบเป็นระบบ(Systematic  Sampling) อนึ่ง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางนักเรียนใชตารางของ  R. V. Krejcie  & D. 
W. Morgan (ประยูร  อาษานาม,  2534: 181) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต๎น ไดแก กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ ชชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใชกระบวนการ 5 ขั้น 

             ตัวแปรตาม ไดแก (1) ผลการนําความรูและประสบการณแของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ไดจากการพัฒนาตามโครงการไป
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน เชน พฤติกรรมการสอน และ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแฯ  (2) ความคิดเห็น
ของครูที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใชกระบวนการ 5  ขัน้  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย จําแนกเครื่องมือตามลักษณะการใชดังนี้  
              1.  กระบวนการและคูมือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใชกระบวนการ 5  ขั้น  
              2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยมี 8  ฉบับดังนี้ 

2.1 แบบประเมินการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนฯ  
2.2 แบบประเมินความรูความเขาใจเนื้อหาสาระและการจัดการเรียนการสอนฯ 

  2.3 แบบประเมินกระบวนการและคูมือพัฒนาสมรรถภาพการสอนฯ 
  2.4 แบบประเมินความสอดคลองของกระบวนการและคูมือฯ (โดยผูเชี่ยวชาญ ) 
  2.5  แบบติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนครูฯ (โดยศึกษานิเทศกแและครูวิชาการ) 

 2.7  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนฯ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้       
              ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัย กับแนวคิด  หลักการ ตลอดจนสภาพปใญหาความตองการที่เกี่ยวของในการพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ เชนรูปแบบการวิธีการ กระบวนการพัฒนาครู  การจัดการความรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ  เทคนิคการ
นิเทศ สภาพปใญหาความตองการ เทคนิคการพัฒนาครู และสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแ  ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ขั้นตอนที่ 2  พัฒนากระบวนการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใชกระบวนการ 5  ขั้นโดย
สังเคราะหแองคแความรูจากขั้นตอนที่ 1 
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             ขั้นตอนที่ 3  นํากระบวนกาพัฒนา 5  ขั้นไปใชพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับกลุมเปูาหมาย 
ในปีการศึกษา  2554 ซ่ึงมีครู 28 คนและนักเรียน 353 คน 
             การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใชกระบวนการพัฒนา 5  ขั้น
ดําเนินการตามภาพที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1   แสดงขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใชกระบวนการ 5  ขั้น    
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลมีดังนี ้ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คารอยละและคาความถี่  
 
ผลการวิจัย  
             1.   การพัฒนากระบวนการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร๑ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช๎กระบวนการ 5  ขั้น   
ไดผลดังนี ้
                1.1 ไดกรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการ 5 ขั้น  ไดจากการ
สังเคราะหแเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย 5 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 สรางความตระหนัก  ขั้นที่ 2 รูหลักการ ดานการสอน   ขั้นที่ 3  แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือ
ทํา  ขั้นที่ 4 นําเสนองานอยางสรางสรรคแและขั้นที่ 5 กํากับติดตามและประเมินผล 
               1.2  กระบวนการและคูมือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการ 5 ขั้น  ผูวิจัย
ดําเนินการหาประสิทธิภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู การพัฒนาครู และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ จํานวน 6 ทานประเมิน
ความสอดคลองไดคาดัชนีความสอดคลอง( Index of Concurrence: IOC) เทากับ .86 ซ่ึงถือวามีความเหมาะสมที่จะนําไปใช ซ่ึงกระบวนการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการ 5 ขั้น ประกอบดวย 5 ขั้น แตละขั้นมีหลักการ ทฤษฎี และ
เหตุผลสนับสนุน โดยมีจุดเนนในการกําหนดกิจกรรมในแตละขั้น  ดังนี้ 
            ขั้นที่ 1 สรางความตระหนัก( KAwareness ) เนนใหครูผูสอนที่เขารับการพัฒนาไดมีความรูความเขาใจ ตระหนักในหนาที่พัฒนาการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกิจกรรมสําคัญไดแกการประเมินตนเอง กําหนดเปูาหมายการพัฒนา เลาประสบการณแ  ดูวีดีทัศนแดานปใญหาจัดการศึกษา  ศึกษา
เอกสาร และระดมพลังสมองวิเคราะหแภารกิจ 
           ขั้นที่ 2 รู๎หลักการ ที่เกี่ยวข๎องด๎านการสอน (  Knowledge  Principle Teaching ) เนนใหครูรูหลักการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผล 
ออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความรูดังกลาวนั้นควรมาจากความรูที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณแในตัวคน
และความรูจากแหลงเรียนรู เอกสาร สื่อตางๆ เชน  เว็ปไซดแ วีดีโอ ซ่ึงวิธีการไดความรูเนนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปในความรู จากประสบการณแและ
จะทําใหไดวิธีปฏิบัติที่ดีกิจกรรมสําคัญไดแกการแลกเปลี่ยนเรียนรู เสวนา  เลาประสบการณแ  และจัดนิทรรศการ  
          ขั้นที่ 3  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และลงมือท า ( Sharing  and Do)   ซ่ึงมุงเนนใหครูที่เขารับการเสวนา  เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งทางตรง
โดยจัดประชุมปฏิบัติการและทางออมโดยจัดใหมีชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู เว็บไซดแ ในรูปของชุมชนนักปฏิบัติ และปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตลอดจนนําแผนฯไปใชในการพัฒนานักเรียน  

1 

3 

2 

4 

5 

ศึกษาขอมูล 

กําหนดกรอบแนวคิด 

สรางนวัตกรรม 

หาประสิทธภิาพเครื่องมือ 

ใชกับกลุมเปูาหมายขยาย
ผล  

กระบวนการ
พัฒนาฯ 5 ขั้น 
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           ขั้นที่ 3  การน าเสนอผลงานที่สร๎างสรรค๑ (Create  Practices Presented )   ซ่ึงมุงเนนใหครูที่เขารับนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและทั้งทางตรงโดยจัดประชุมปฏิบัติการและทางออมโดยจัดใหมีชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู เว็บไซดแ ในรูปของชุมชนนักปฏิบัติ  
           ขั้นที่ 4  การก ากับติดตามประเมินผล (Knowledge Monitor ) การพัฒนาครูควรมีการกํากับติดตาม นิเทศและประเมินผลอยางตอเนื่อง จึงจะ
ทําใหการพัฒนาครูเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมสําคัญไดแกจัดทีมพี่เลี้ยงชวยเหลือ แนะนํา และติดตามผลการพัฒนางานตาม และประเมินผล 
ตลอดจนมอบเกียรติบัตรสําหรับผูผานเกณฑแและรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
           รายละเอียดของกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบว นการ 5 ขั้น              
ที่กลาวมาขางตนสรุปได ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  แสดงการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที ่6  โดยใชกระบวนการพฒันา  5  ขั้น            
 
 

1. สร๎างความตระหนัก 
- บรรยาย  /ศึกษาเอกสาร 
- ประเมินตนเอง 
- ระดมพลังสมองวิเคราะหแภารกิจ  

2. รู๎หลักการด๎านการสอน 
- ดูวีดีโอดานการสอน 
- กิจกรรมกลุมยอย 
- ศึกษาเอกสาร 
-กิจกรรม Garaly Walk 
 กิจกรรม AAR 
 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูแ๎ละลงมือท า 
-ปฏิบัติกิจกรรม Story Telling 
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู 
และวางแผนการสอน 
- ฝึกปฏิบัติแลกเปลีย่นเรียนรูดวยICT
กิจกรรม AAR 

4. ก ากับตดิตามและประเมินผล 
- นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนการพัฒนาผูเรียน 
 - การประเมินผลงาน/ ปรับปรุง
พัฒนา- มอบเกียรติบัตร 
 

ทีมผ๎ูพัฒนา กลุํมเปูาหม
าย 

ประเมินตนเอง 

ศึกษาเอกสาร ระดม
ความคิด นําเสนอ 
ประเมินขั้นที่ 1 

ดูแลประจํากลุม 
อํานวยความ

สะดวก ชวยเหลอื
แนะนํา 

ทีมพ่ีเลี้ยง 

กระบวนการพัฒนา  5  
ขั้นรรม

บทบาทหน๎าที ่

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เลาประสบการณแ 

จัดนิทรรศการ 

ฟใง ศึกษา จดบันทึก 
ทํากิจกรรม AAR 
ประเมินขั้นที่ 2 กิจกรรมกลุม 

สืบเสาะหาความรู 

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ฝึกปฏิบัติการเขา CoP     
เขียน แผนการจัดการเรียนรู 

ปฏิบัติกิจกรรม Story Telling 
ทําคลังความรู ประเมินขั้นที่ 3 

ปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน ประเมินตนเอง
หลังการพัฒนา  
ประเมินนักเรียน 
ประเมินขั้นที่ 4 
  รับเกียรติบัตร 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดูแลประจํากลุม 
อํานวยความ

สะดวก ชวยเหลอื
แนะนํา 

ดูแลประจํากลุม 
อํานวยความ

สะดวก ชวยเหลอื
แนะนํา 

 ชวยเหลอื 
ประเมินผล 

ติดตาม  
นิเทศ 
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        2.  ผลการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร๑ชํวงชั้นที่ 2 โดยใช๎การจัดการความรู๎ ไปใช๎พัฒนาสมรรถภาพ
การสอนกับครูกลุํมเปูาหมายผลปรากฏดังนี้         
                1)  ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูที่เขารับการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอน
วิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใชกระบวนการพัฒนา  5  ขั้น ของกลุมเปูาหมาย พบวามีคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา  
              2)  ผลการประเมินตนเองดานการพัฒนาสมรรถภาพสอนกอนเขารับการพัฒนากลุมเปูาหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.17และ 3.20 อยูในระดับดี 
และหลังเขารับการพัฒนาฯมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.76 และ3.64 อยูในระดับดีมาก 
                3)  ผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่เขารับการพัฒนามีตอกระบวนการพัฒนา 5  ขั้นและคูมือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอน
วิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชกระบวนการพัฒนา  5  ขั้น ของกลุมเปูาหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.90 และ3.95  มีความเหมาะสมในระดับดีมาก                
               4)  ผลการติดตามผลประเมินพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแฯ กลุมเปูาหมาย พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.00  และ 4.04 ระดับดีมาก  
                5) ผลการประเมินตนเองดานความรู ความเขาใจที่เกี่ยวกับสาระการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหา วิทยาศาสตรแชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใชกระบวนการพัฒนา  5  ขั้น            
กลุมเปูาหมายกอนเขารับการพัฒนาพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และ3.44 อยูในระดับดี และหลังเขารับการพัฒนา พบวากลุมนํารองและกลุมขยายผลมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ4.34  อยูในระดับดีมาก 
            6) ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแของนักเรียนที่เป็นกลุมนํารองและกลุมขยายผลกอนดําเนินการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ   3.24  และ3.29  อยูในระดับดีและหลังดําเนินการภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ   3.46 และ3.67  อยูในระดับดีมาก 
            7)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กลุมนํารอง ที่สอนโดยครูผูสอนที่เขารับการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิทยาศาสตรแ
ชวงชั้นที่ 2 โดยใชการจัดการความรูที่เป็นกลุมนํารองและกลุมขยายผลมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.44  และ3.52  อยูในระดับดีมาก  
                8) ผลการประเมินพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตรแของนักเรียน ชวงชั้นที่  2 กลุมนํารองที่สอน โดยครูที่เขารับการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 โดยใชการจัดการความรูที่เป็นกลุมนํารองและกลุมขยายผล  พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ  3.64  และ3.70  อยูใน
ระดับดีมาก 
 
ข๎อเสนอแนะ 
          จากผลการใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 โดยใชการจัดการความรู ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
         1. ข๎อเสนอแนะการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร๑   ชํวงชั้นที่ 2 โดยใช๎การจัดการความรู๎ไปใช๎ 
           1.1  รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 ฯนี้ นําไปใชไดผลดีกับ จํานวนครู 30 และ 60  คน ดังนั้นผูที่
จะนํารูปแบบนี้ไปใชจึงควรปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองเชนหากเป็นกลุมใหญมากควรศึกษาขอจํากัดดานสถานที่ หองปฏิบัติกา ร
คอมพิวเตอรแ และทีมพี่เลี้ยงใหมีเพียงพอที่จะดูแลชวยเหลือครูเขารับการพัฒนา 
               1.2  รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 ฯ นี้สามารถพัฒนาครูผูสอนฯไดผลดี  เพราะมีการพัฒนา
ตามขั้นตอนทั้ง 4  ขั้น ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ตองใชเวลาดําเนินการมากตั้งแตขั้นที่  2-4  กลาวคือผูพัฒนาและทีมพี่เล้ียงตองคอยกระตุน ติดตามชวยเหลือ
ใหปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เชนการนําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําขึ้นไปปรับใชในการพัฒนานักเรียน  
              1.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 ฯ นี้ไดนํา หลักการการจัดการความรูมาใชในการจัดกรรมเป็น
อยางมากเชน กิจกรรมการกําหนดวิสัยทัศนแและเปูาหมายโดยใชโมเดลปลาทู  ประเมินตนเองโดยใชตารางอิสรภาพ การเลาเรื่อง (Story telling)  การจัด
เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูผานพื้นที่เสมือนและพื้นที่จริงโดยเนนการนําความรูและประสบการณแที่สั่งสมในตัวบุคคลที่ประสบผลสําเร็จมาเลาสูกันฟใงเพื่อ
กระตุนและแลกเปลี่ยนความรูสูการนําไปปฏิบัติ   ดังนั้นผูที่จะนําไปใชตองมีการสํารวจ คัดเลือกและเตรียมตัวครูทีมผูใหกอนมีการพัฒนาเพื่อรวมกิจกรรม
การเสวนา การเลาเรื่อง การนําเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ  
               1.4 ผูที่จะนํารูปแบบไปใชควรเตรียมทีมพี่เลี้ยงที่มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรแ เพื่อชวยเหลือครูที่เขารับการพัฒนาในการฝึก
ปฏิบัติการเขาถึงคลังความรูและแหลงเรียนรูทาง web site และชวยเหลือครูขณะเขารับการพัฒนาและการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
               1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรพัฒนา web site เว็บไซดแใหมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับครู  และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยตรง(Face To Face) หลายๆคร้ัง  นอกจากนั้นตองมีการประสานงานกับ web master อยางใกลชิดอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหากตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับ web site และมีการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลอยางใกลชิดและเป็นระบบ   ใหคําแนะนํา รวมคิด 
พาทํา แกไข พัฒนา ชื่นชมความสําเร็จรวมกัน 

2. ข๎อเสนอแนะในการน าผลไปใช๎ในการวิจัยครั้งตํอไป 
2.1 หนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครู เชน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  องคแกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ควรนํารูปแบบพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 โดยใชการจัดการความรู ไปใชพัฒนาครูผูสอน
วิทยาศาสตรแชวงชั้นอื่นอยางจริงจัง 

2.2 เพื่อใหไดผลการวิจัยที่แตกตางและหลากหลาย  อาจนํารูปแบบพัฒนาสมรรถภาพ 
การสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรแชวงชั้นที่ 2 โดยใชการจัดการความรู  ไปวิจัย พัฒนาครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆเชนภาษาไทย  คณิตศาสตรแ  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นตน 
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เอกสารอ๎างอิง 
สนงคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2545-2559 )พิมพ๑ครั้งที่  2 พ.ศ 2545 บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจ ากัด 
สพฐ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.กระทรวงศึกษาธกิาร.  2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 
--------------. 2551.ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางกลุมํสาระการเรียนรูว๎ิทยาศาสตร๑ตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  
  พิมพแครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพแชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 
ประพนธแ  ผาสุขยืด. 2548. การจัดการความรู:๎  แนวคิดสมัยใหม.ํ  (Online).http://www.bunditcenter .com/articil. 6  มกราคม  2548. 
ประยูร  อาษานาม.  2534. คูํมือวิจัยทางการศึกษา.  ขอนแกน: โรงพิมพิ์แกนคําออฟเซ็ทการพิมพแ. 
วิจารณแ  พานิช.  2548.  การจัดการความรู๎ฉบับนักปฏิบตัิการ.  พิมพแครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแสุขภาพใจ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จํากัด. 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธแระหวางประสบการณแกับการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 2) หาความสัมพันธแระหวางการจัดการเชิงกลยุทธแกับผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขายและกําไรของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา 3) สรางสมการพยากรณแผลตอบแทนจากการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากตัวแปรการจัดกา ร
เชิงกลยุทธแ ประชากรที่ใชในการคนควาอิสระ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย จํานวน  203  ราย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก การแจกแ จงความถี่ การหา
คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแสัมประสิทธิสหสัมพันธแ และการวิเคราะหแถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา 

1. ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีประสบการณแระหวาง 6-10 ปี คิดเป็นรอยละ 33.99 
2. การจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการวางแผนกลยุทธแ ดาน

การปฏิบัติตามกลยุทธแ ดานการควบคุมและการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 
3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดานยอดขาย พบวา ผูประกอบการสวนให ญมี

ยอดขายจากการดําเนินงานของกิจการเทาเดิม คิดเป็นรอยละ 32.51 และผลการศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ดานกําไร พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีกําไรจากการดําเนินงานของกิจการเทาเดิม คิดเป็นรอยละ 41.38 

4. ระดับประสบการณแไมมีความสัมพันธแกับการจัดการเชิงกลยุทธแ ไมสามารถกําหนดหรือมีอิทธิพลตอแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแ 
5. การจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธแเชิงบวกกับผลตอบแทนจากการลงทุนดาน

ยอดขายและดานกําไร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
6. ตัวแปรการจัดการเชิงกลยุทธแ การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค การต้ังราคาที่หลากหลาย การวัดความพึงพอใจของลูกคาที่เขามารับบริการ 

และการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ มีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขาย 
7. ตัวแปรการจัดการเชิงกลยุทธแ การทบทวนและปรับปรุงกลยุทธแการปฏิบัติงาน การตั้งราคาที่หลากหลาย การวัดความพึงพอใจของลูกคาที่

เขามารับบริการ และการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ มีอิทธิพลตอผลตอบแทนจากการลงทุนดานกําไร  
 
ค าส าคัญ: ธุรกิจโรงแรม ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูประกอบการ   
 
Abstract 

This research aims to 1) study the relationship between experience with the strategic management of hotel business 
enterprises in Songkhla provinces 2) to study the relationship between strategic management and return on investment in terms 
of sales figure and the profit of hotel business enterprises in Songkhla provinces, and 3) to set up the forecast equation for the 
return on investment  business hotel in Songkhla provinces from the strategic management variables.  The sample in this study 
are 203 hotel business entrepreneurs in Songkhla provinces. The tools used in this research were questionnaires.  Data was 
analysis by data analysis software.  The statistics used for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, 
Pearson Coefficient Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis. The study indicated that: 

1. Entrepreneurial business experience between 6-10 years accounted for 33.99%  
2. When focusing on their strategic management in each dimension it is found that strategic planning, compliance 

strategy, evaluating and controlling shows that the holistically average value at the high level (3.60).   
3. The results of the study on the return on investment of a business hotel in Songkhla sales found that most operators 

sales figures from continuing operations of the business is higher than it was as 32.51 % and the return on investment of              
a business hotel in Songkhla, the profits from the operation of the business is higher than it was at 41.38 % 

4. The experience did not correlate with strategic management to determine or influence the strategic management 
5. In case of strategic management concept of hotel business enterprises in the Songkhla province, there is a positive 

correlation with the return on investment in sales figures and profits are statistically significant level at the 0.01  
6. The strategic management variables on the study of consumer’s behavior, the various pricing, the measuring customer 

satisfaction, and the audited financial statements of the company influence the return on investment on the sale figure. 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 อาจารยแที่ปรึกษา สารนิพนธแ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
3 อาจารยแที่ปรึกษารวม สารนิพนธแ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
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7. The strategic management variables on the review and improvement of their strategies, the various pricing, the 
measuring customers’ satisfaction, and the audited financial statements of the company influence the return on investment on 
the profits. 
 
Keywords: Hotel business, Return on investment, Enterprisers 
 
บทน า 

จากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อสนับสนุนการนําประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน 
กระตุนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และรักษาความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ไดกําหนดพื้นที่นํารองใน 5 จังหวัดของประเทศไทย โดยมีเปูาหมายเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนนั้น อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาไดถูกเลือกใหเป็นหนึ่งในพื้นที่ใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เนื่องจากเป็น
พื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซีย เหมาะกับการเป็นหนึ่งในประตูสูอาเซียนในปี 2558 มีดานศุลกากรชายแดนที่สําคัญอยางดานสะเดา และดานปาดังเบซารแ 
(สรัชพงศแ  สิทธิชัย, 2558 : ไมปรากฏเลขหนา) 

ธุรกิจโรงแรม เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย  
มีแนวโนมการขยายตัวและมีการลงทุนอยางตอเนื่องทําใหโรงแรมและหองพักมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหธุรกิจโรงแรมมีการแขงขันรุนแรงและ
เขมขนมากขึ้น ผูประกอบการตางพยายามแสวงหากลยุทธแ วิธีการใหม ๆ เพื่อที่จะรองรับและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ดังนั้น
การดําเนินธุรกิจในปใจจุบันจึงมุง เนนการสรางคุณภาพทั้งสินคาและการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจโรงแรมที่เป็นสวนสําคัญในการรองรับนักทองเที่ยว
ใหไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น สงผลใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมายังประเทศไทยสูงขึ้นทุกปี ดูไดจากสถิติการทองเที่ยวปีที่ผานมาเชนปี 
2554 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาเท่ียวเป็นจํานวน 19,230,470 ราย ปี 2555 มีจํานวน 22,353,903 ราย และปี 2556 มีจํานวน 26,546,725 
ราย  ซ่ึงจะเห็นวามีแนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจนและตอเนื่อง ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสรางงาน สรางรายไดแกประเทศไทยไดอยางมหาศาล จําเป็น
อยางยิ่งที่จะตองพยายามปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวหรือผูใชบริการใหมากที่สุด อยางไรก็ตาม ธุรกิจ โรงแรมเป็นธุรกิจที่
ไดรับผลกระทบจากปใจจัยภายนอกไดงาย นอกจากผูประกอบการจะใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งของโรงแรมที่เป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแลวยังต อง
มุงเนนการสรางคุณภาพการบริการใหแกลูกคานักทองเที่ยวเพื่อสรางความประทับใจ อันจะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริการไดในระยะยาว (สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเท่ียว, 2557 : ไมปรากฏเลขหนา) 

จากปใญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัด
สงขลาขึ้น เพื่อตองการทราบการจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมเป็นอยางไร มีปใจจัยใดบางที่สงผลตอการจัดการเชิงกล
ยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุน และสามารถนําผลมาใชปรับเปลี่ยนกลยุทธแและประยุกตแใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางระดับประสบการณแกับการจัดการเชิงกลยุทธแของผู ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
2. เพื่อหาความสัมพันธแระหวางการจัดการเชิงกลยุทธแกับผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขายและกําไรของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใน

พื้นที่จังหวัดสงขลา 
3. เพื่อสรางสมการพยากรณแผลตอบแทนจากการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาจากตัวแปรการจัดการเชิงกลยุทธแ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผูวิจัยไดนําทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ของ Edward W. 

Deming (2011) เป็นเกณฑแในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธแระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซ่ึงสามารถนํามาใชในการ
อธิบายการจัดการคุณภาพในองคแกรโดยมีการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ วางแผน (plan) คืออะไรที่ตองการทําใหเกิดผลสําเร็จในอนาคตและอะไรที่ตองทํา
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนโดยจัดสรางวัตถุประสงคแและกระบวนการที่จําเป็นเพื่อใหไดผลลัพธแตามเปูาหมายที่ไดตั้งหรือคาดหวังไว ปฏิบัติตามแผน 
(do) คือการนําแผนไปใชบริหารกระบวนการ การทําผลิตภัณฑแเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําแผนภูมิ และวิเคราะหแในขั้นตอนตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข 
ตรวจสอบ (check) คือการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนถาวัตถุประสงคแของแผนบรรลุผลสําเร็จ ศึกษาผลที่แทจริงและเปรียบเทียบผลที่คาดหวัง 
คนหาความสมบูรณแและความเหมาะสมของแผน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ และเพื่อเปลี่ยนการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นขอมูลที่ถูกตองสําหรับในขั้นตอน
ปรับปรุงแกไข ปรับปรุงแกไข (action) คือเป็นการจัดทําขอมูลใหเป็นมาตรฐานหรือปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวัฎจักร โดยเป็นสัญลักษณแของความ
แตกตางระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่ตั้งไวในแผนวิเคราะหแความแตกตางเพื่อพจิารณารากฐานของสาเหตุ โดยพิจารณาใชการเปลี่ยนแปลงซ่ึงรวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑแ (อนุศักดิ์  ฉิ่นไพศาล, 2557 : 18-19)  
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจํานวน
ทั้งสิ้น 203 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปในการชวยวิเคราะหแขอมูล โดยทําการวิเคราะหแ
ดวยวิธีการหาคาความถี่ คารอยละ การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธแโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของ เพียรแสัน 
(pearson correlation coefficient) และการสรางสมการพยากรณแโดยใชการวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) 
 
ผลการวิจัย   

ระดับประสบการณแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีประสบการณแในการทํางาน  6-10 ปีมากที่สุดจํานวน  69 ราย คิดเป็นรอยละ 33.99 
รองลงมาคือมีประสบการณแในการทํางาน 15 ปี จํานวน 64 ราย คิดเป็นรอยละ 31.53 มีประสบการณแในการทํางาน 11 -15 ปี จํานวน 36 ราย คิดเป็น
รอยละ 17.73 มีประสบการณแในการทํางาน 1-5 ปี จํานวน 34 ราย คิดเป็นรอยละ 16.75  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาแยกเป็นรายดานโดยภาพรวม พบวา อยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการวางแผนกลยุทธแมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.70 รองลงมาคือ ดานการควบคุมและการ
ประเมินผลมีคาเฉลี่ย 3.63 สวนดานการปฏิบัติตามกลยุทธแมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3.46 ดานการวางแผนกลยุทธแ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 
3.70 ผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบวา ผูประกอบการสวนใหญมียอดขายและกําไรจากการดําเนินงานของกิจการ
เทาเดิม ระดับประสบการณแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาไมมีความสัมพันธแกับการจัดการเชิงกลยุทธแ  

การวิเคราะหแสหสัมพันธแของการจัดการเชิงกลยุทธแกับผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขาย พบวา มีความสัมพันธแเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 การวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ พบวา แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแมีความสัมพันธแเชิงบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 การพยากรณแการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลากับผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขายโดยวิเคราะ หแ
ถดถอยเชิงพหุคูณและสรางสมการพยากรณแ แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์ R2 มีดัชนีความเชื่อมั่นรอยละ 24.20 จากการวิเคราะหแถดถอยแสดงใหเห็นวาคา 
F เป็นบวกเทากับ 15.766 ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ตัวแปรอิสระจึงเป็นนัยสําคัญมีอิทธิพลในการพยากรณแตัวแปรไดอยางถูกตอง สามา รถเขียน
สมการพยากรณแที่มีอิทธิพลตอยอดขายได ดังนี้  Y1 = .575 + .227cont1 + .271prac5 - .344cont5 + .338plan2  

การวิเคราะหแสหสัมพันธแของการจัดการเชิงกลยุทธแกับผลตอบแทนจากการลงทุนดานกําไร พบวา มีความสัมพันธแเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 การวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณ พบวา แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแมีความสัมพันธแเชิงบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
การพยากรณแการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลากับผลตอบแทนจากการลงทุนดานกําไรโดยวิเคราะหแถดถอย เชิง
พหุคูณ และสรางสมการพยากรณแ แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์ R2 มีดชันีความเชื่อมั่นรอยละ 23.20 จากการวิเคราะหแถดถอยแสดงใหเห็นวาคา F เป็นบวก
เทากับ 14.939 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรอิสระจึงเป็นนัยสําคัญมีอิทธิพลในการพยากรณแตัวแปรไดอยางถูกตอง สามารถเขียนสมการ
ถดถอยแสดงการพยากรณแที่มีอิทธิพลตอยอดขายได ดังนี้ Y1 = . 415 + .310cont1 + .301prac5 - .349cont5 + .251plan5 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวนใหญมีประสบการณแในการทํางาน 6-10 ปี เนื่องจากผูประกอบการที่มีประสบการณแมาก
สามารถนําประสบการณแที่ไดสั่งสมมาประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานและนําผลที่ไดมาควบคุมและประเมินผลเพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปปรับใชใน
อนาคตและเปิดกิจการประกอบธุรกิจโรงแรมหลายปีมาแลวธุรกิจโรงแรมเปิดใหมที่จดทะเบียนไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายมีนอยราย สวนใหญ
ผูประกอบการรายใหมในปใจจุบันยังไมไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับการศึกษาของ ฐิตาพร เจนสมรภูมิ (2556 : บทคัดยอ) ซ่ึงได
ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจจําหนายเครื่องสําอางในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแ ดน
ภาคใต (สตูล สงขลา ยะลา ปใตตานี นราธิวาส) พบวา ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีประสบการณแในการทํางาน 6 -10 ปี 
เนื่องจากธุรกิจเครื่องสําอางจําเป็นตองใชกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธแ แสดงใหเห็นวาธุรกิจทุกประเภทผูประกอบการที่มีประสบการณแใน การทํางาน
มากกวาคนอื่นจะไดเปรียบเนื่องจากรูจักการนํากลยุทธแมาใชบริหารธุรกิจซึ่งการใชเวลามากทําใหมีประสบการณแในการทํางานสูง  
 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการวางกลยุทธแไมวาจะเป็นดานการวางแผน ดานการนํากลยุทธแสูการปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากเนื่องจากผูประกอบการไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจในปใจจุบันนั้นมีความสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาไมสามารถคาดการณแลวงหนาได เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการวางแผนซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.70 จาก
ผลการ ศึกษาที่เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ผูประกอบการมีความใสใจในการบริการลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ วัทธิภา จงดี (2557 : บทคัดยอ) ซ่ึงไดทําการศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูประกอบการธุรกิจรานขายเสื้อผา
แฟชั่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปใตตานี ยะลา นราธิวาส) ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.80 เมื่อพิจารณาเป็น
รายดาน พบวา ดานการวางแผนกลยุทธแมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาดานยอดขายเมื่อเทียบกับปีที่ผานมาอยูในระดับเทาเดิม คิดเป็นรอยละ 32.50 และดานกําไร
จากการลงทุนเมื่อเทียบกับปีที่ผานมาอยูในระดับเทาเดิมเชนกัน คิดเป็นรอยละ 41.40 อาจจะเนื่องมากจากสภาพเศรษฐกิจในปใจจุบันไดช ะลอตัว และ
ความไมมีเสถียรภาพดานการเมือง มีผลกระทบกับธุรกิจโรงแรมทั้งทางตรงและทางออม สอดคลองกับการศึกษาของ สุธาสินี  มาถนอม (2559) ซ่ึงได
ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธแเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (สตูล สงขลา ยะลา ปใตตานี นราธิวาส) ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญประมาณการยอดขายของธุรกิจโรงแรมไวเทาเดิมคิด
เป็นรอยละ 46.70 และสวนใหญประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมไวเทาเดิมคิดเป็นรอยละ 48.20   
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ระดับประสบการณแไมมีความสัมพันธแกับการจัดการเชิงกลยุทธแและไมสามารถกําหนดหรือมีอิทธิพลต อแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแอาจ
เนื่องมาจากปใจจุบันนี้สามารถเรียนรูกลยุทธแตาง ๆ จากขอมูลขาวสารหรือแมแตสื่อตาง ๆ ซ่ึงสามารถนําขาวสารเหลานั้นมาประยุกตแ ใชใหสอดคลองกับ
ธุรกิจของผูประกอบการไดโดยงายดังนั้นประสบการณแนอยสามารถจัดการกับการจัดการเชิงกลยุทธแได สอดคลองกับการศึกษาของ สุธาสินี  มาถนอม 
(2559 : 111) ซ่ึงไดทําการศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธแเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงแรมใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (สตูล สงขลา ยะลา ปใตตานี นราธิวาส) ผลการศึกษาพบวา ระดับประสบการณแมีความสัมพันธแเชิงลบกับการจัดการเชิงกล
ยุทธแ เนื่องจากระดับประสบการณแการทํางานในธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการ ไมมีผลตอการกําหนดการจัดการเชิงกลยุทธแเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยผูประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหม ๆ หรือผูประกอบการที่มีประสบการทํางานในธุรกิจโรงแรมไมนานก็สามารถมีการ
จัดการเชิงกลยุทธแเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ดีได และสอดคลองกับการศึกษาของ แอ  สาเหาะ (2559 : 119) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
การจัดการเชิงกลยุทธแและผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจรานจําหนายวัสดุกอสรางในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการศึกษาพบวา ระดับประสบการณแ ไมมีความสัมพันธแกับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธแ เนื่องจากการขยายตัวของการ
กอสรางโดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสรางอาคารพาณิชยแหรือการกอสรางที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
สงผลใหมีนักลงทุนหรือผูประกอบการสมัยใหมอาศัยความรูและเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจถึงแมประสบการณแจะนอยแตสามารถมีการจัดการเชิงกลยุทธแได
เพราะผูประกอบการณแรุนใหมสวนใหญมีระดับการศึกษาสูง  

ผลตอบแทนจากการลงทุนดานยอดขาย มีความสัมพันธแเชิงบวกกับการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
ดานการวางแผน มีการกําหนดวัตถุประสงคแขององคแกรกอนเร่ิมตนวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับอนาคต ดานการปฏิบัติตามกลยุทธแ พบวา มีการตั้งราคา
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับคุณภาพของหองพักและการบริการ ดานการควบคุมและการประเมินผล พบวา วัดความพึงพอใจของลูกคาที่เขามารับบริการ
จากโรงแรมและมีการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ อาจเนื่องมาจากการที่ผูประกอบการใหความสนใจกับสภาวะเศรษฐกิจในปใจจุบัน มีการวางแผน
เตรียมรับมือกับสภาวการณแตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อไมใหธุรกิจของผูประกอบการไดรับผลกระทบที่รุนแรง สวนผลตอบแทนจากการลงทุนดานกําไร มี
ความสัมพันธแเชิงบวกกับการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดานการวางแผน พบวา มีการทบทวนและปรับปรุง
กลยุทธแการปฏิบัติงาน เพื่อความเหมาะสมตอสถานการณแ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธแ พบวา มีการต้ังราคาที่หลากหลาย เหมาะสมกับคุณภาพของหองพัก
และการบริการ ดานการควบคุมและการประเมินผล พบวา วัดความพึงพอใจของลูกคาที่เขามารับบริการจากโรงแรม และมีการตรวจสอบงบการเงินของ
กิจการ อาจเนื่องมาจาก การวางแผนกลยุทธแ การปฏิบัติตามกลยุทธแและการควบคุม มีการประเมินผล ทําใหธุรกิจสามารถพยากรณแความตองการของ
ผูบริโภคได ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุธาสินี  มาถนอม (2559 : 113) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธแเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) กับผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (สตูล สงขลา ยะลา ปใตตานี นราธิวาส) ดานยอดขายและ
ดานกําไรของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีความสัมพันธแเชิงบวก มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีการศึกษาขอมูลเศรษฐกิจ 
มีการเปรียบเทียบกิจการกับคูแขงเนื่องจากธุรกิจโรงแรมวิธีเพิ่มยอดขายในดานการวางแผนก็คือการพยากรณแความตองการของผูบริโภคคือการนําขอมูลที่
มีอยูมาใชในการวางแผนเพื่อใชในการคาดการณแถึงความตองการของลูกคาหรือผูรับการบริการ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วาสนา ชําระ (2554 : 
บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธแกับผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตการวิเคราะหแส หสัมพันธแ 
วิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคุณและการสรางสมการพยากรณแของการจัดการเชิงกลยุทธแของผูประกอบการโรงแรมกับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจ
โรงแรม พบวา มีความสัมพันธแทางบวกหรือมีอิทธิพลกับการจัดการเชิงกลยุทธแจึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณแได  

การพยากรณแโดยการวิเคราะหแความถดถอยของการลงทุนดานยอดขายของผูประกอบการธุรกิจ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตัวแปรที่มี
อิทธิพลในการพยากรณแ ไดแก ดานการวางแผน คือ การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ดานการปฏิบัติตามกลยุทธแ คือ การต้ังราคาที่หลากหลายเหมาะสม
กับคุณภาพของหองพักและการบริการ ดานการควบคุมและการประเมินผล คือ การวัดความพึงพอใจของลูกคาที่เขามารับบริการจากโรงแรม และมีการ
ตรวจสอบงบการเงินของกิจการ แสดงใหเห็นวาปใจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอการลงทุน สามารถวิเคราะหแผลจากการพยากรณแไดวา ระดับยอดขายขอ ง
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นขึ้นอยูกับการวัดความพึงพอใจของลูกคาเพื่ อนําผลการวิเคราะหแการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคมาใชประกอบการวางแผนกําหนดกลยุทธแ เพื่อนําไปกําหนดเป็นขอปฏิบัติในการประกอบการดําเนินธุรกิจ ตัวอยางเชน การนําผลการวัดความพึง
พอใจดานความตองการใชซํ้าของลูกคา ผูประกอบการสามารถนํามาวางแผนในการขยายธุรกิจ นํามาประมาณการความตองการของลูกคา หรือการ
ปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหลูกคาที่กลับมาใชซํ้าเกิดความประทับใจและมีการบอกตอ การต้ังราคาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
สามารถเลือกไดตามสภาพเศรษฐกิจและความตองการของผูบริโภคตัวผูบริโภคได ในสวนของการตรวจสอบงบการเงินของกิจการนั้นก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภคในสวนของความโปรงใสตรวจสอบไดของผูประกอบการธุรกิจเอง และการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการพยากรณแ ใ นสวน
ของการนําผลการศึกษาที่ไดมากําหนดนโยบายวางแผนกลยุทธแเพื่อพัฒนาธุรกิจใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด  

การพยากรณแโดยการวิเคราะหแความถดถอยของการลงทุนดานกําไรของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตัวแปรที่มีอิทธิพลใน
การพยากรณแ ไดแก ดานการวางแผนคือ ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธแการปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสมตอสถานการณแดาน การปฏิบัติตามกลยุทธแ คือ มี
การต้ังราคาที่หลากหลาย เหมาะสมกับคุณภาพของหองพักและการบริการ ดานการควบคุมและการประเมินผล คือ วัดความพึงพอใจของลูกคาที่เขามารับ
บริการจากโรงแรมและมีการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ สามารถวิเคราะหแผลจากการพยากรณแไดวา ระดับกําไรของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใน
พื้นที่จังหวัดสงขลานั้น ขึ้นอยูกับการวัดความพึงพอใจของลูกคา การต้ังราคาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค สวนการตรวจสอบงบการเงิน
ของกิจการนั้นก็มีผลกระทบในการสรางความมั่นใจของลูกคา การทบทวน ปรับปรุงกลยุทธแ ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้นเพื่อนํามากําหนดนโยบาย
วางแผนกลยุทธแ การปฏิบัติตามกลยุทธแ การควบคุมและการประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่ สุด ใน
ทุกกิจกรรมที่กลาวมาขางตนสามารถเพิ่มยอดขายใหกับกิจการ  ถาลูกคามีความพึงพอใจมากในธุรกิจของผูประกอบการ ระดับกําไรก็จะเพิ่มขึ้นดวย
ตามลําดับ 
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การศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบตํอสังคมของผ๎ูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
The Investigate of Social Responsibility Accounting for Industrial Sector  

at Tak Special Economic Development Zone 

สินีนาฏ วงค๑เทียนชัย1  ยุพรัตน๑ จันทร๑แก๎ว2  แพรวพรรณ สอนมัง3 และ ปริญญา ขันทอง4 

Sineenat Wongthianchai, Yupharat Chankaew, Preawpun Sonmang and Parinya Khanthong 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูขอมูลทางบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ 2) เพื่อศึกษาการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยขอบเขตของการศึกษามาจากผูประกอบการหรือผูเกี่ยวของของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหแขอมูลแบบรอยละและคาเฉลี่ย  

ผลของการวิจัยพบวา 1) ระดับการรับรูขอมูลทางบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ในดานของความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกรในดานของสิ่งแวดลอมและสังคม มีสวนรวมในระดับการรับรูที่สูง โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการปฏิบัติตามใบอนุญาต กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และ 2) การบันทึกบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในประเด็นของสิ่งแวดลอมและสังคม สวนใหญบันทึกรายการในทางบัญชีเป็นคาใชจาย และบางสวนไม
ทราบไมไดใหความสําคัญของการบันทึกรายการ ในขณะเดียวกันผูประกอบการสวนใหญเห็นวามีประโยชนแในดานภาษี และมีทัศนคติที่ดีวาการบัญชีตาม
ความรับผิดชอบตอสังคมจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต  
 
ค าส าคัญ : การบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม,  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to investigate the recognition of information social responsibility accounting 
levels of entrepreneurs in industrial sector at Tak special economic development zone and 2) to study the record about the 
social responsibility accounting of entrepreneurs in industrial sector at Tak special economic development zone. The participants 
in this study were representatives from the industrial sector in Mae Sot district. The questionnaires were used as research tool. 
Afterwards, data was analyzed by percentage and mean. 

The results were revealed as follows 1) the recognition of social responsibility accounting level of entrepreneurs in 
industrial sector at Tak special economic development zone is high level, especially the rules and regulations of the 
governments about environment and 2) the record of social responsibility accounting about environment and society. The 
expenditures were recorded by most of entrepreneurs but some operators not importance to account. Concurrently, 
entrepreneurs agreed the expense having for the benefits for tax and they have has a positive attitude toward social 
responsibility accounting and importance in the future.  

Keywords : Social Responsibility Accounting, Special Economic Development Zone, Entrepreneur in Industrial Sector. 
 
บทน า 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกร หรือซีเอสอารแ (Corporate Social Responsibility: CSR) ไดเขามามีบทบาทอยางมากในองคแกร
สมัยใหมในปใจจุบัน ไดถูกยอมรับวาเป็นสวนหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน และไดรับการกําหนดเป็นนโยบายการดําเนินการขององคแกรหลายแหงกับการมี
สวนรวมตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ประเทศไทยโดยหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่จะใหผูประกอบการดําเนิ นกิจกรรมในองคแกรที่มีความรับผิดชอบในดาน
สิ่งแวดลอม และหลายองคแกรมีกิจกรรมเพิ่มเติมในสวนของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงในการทํากิจกรรมเหลานี้ยอมจะมีตนทุนในกา ร
ดําเนินงานหรือรายจายที่เกิดขึ้น และมีการใหความสําคัญจนกลายเป็นพัฒนาการของการบัญชีที่เรียก วา “การบัญชีสิ่งแวดลอม (Environmental 
Accounting) และเรียกไดวาเป็นสวนหนึ่งของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Accounting) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก
หลายประเทศและองคแการตางๆ เพราะคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่ มีเติบโตอยางมาก การเติบโตอยางรวดเร็วของ

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก email: sineenatwong@gmail.com 
2 อาจารยแประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
3 นักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
4 นักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
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อุตสาหกรรมหลายประเภท ตลอดจนการแขงขันและสงเสริมดานเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะมีการกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นจํานวนหลายแหงในหลายประเทศ 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Development Zone) ในประเทศไทย เร่ิมตนมาจากกรอบความรวมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ ประกอบดวยประเทศไทย เมียนมา (หรือพมา) ลาว จีน เวียดนาม และกัมพูชา ที่มีวัตถุประสงคแพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันและลดตนทุนทางการคาผานการคาชายแดน สงเสริมการรวมมือทางการคาการลงทุน การยกระดับรายไดชุมชน พัฒนาทักษะ เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม ในประเทศไทย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเฉพาะอําเภอแมสอด มีพื้นที่การคาชายแดนติดกับประเทศเมียนมา มีโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนมากกวา 350 แหง และจากยุทธศาสตรแการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหกลุมของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอแมสอดที่มีการผลิตอยูเดิมมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจสงผลตอสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน ธุรกิจบางสวนจึงคํานึงถึงผลกระทบและไดใหความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวน
รวมกับสังคมและชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานรัฐ ทําใหเกิดรายจายที่เกี่ยวของเกิดขึ้น ดังนั้น ในการวิจัยนี้ 
คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก วามีความ
ตระหนักและรับรูในเรื่องดังกลาวระดับใด รวมถึงการจัดทําขอมูลบัญชีที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแตอการพัฒนาความรูดานวิชาการและการนําไปสู
ภาคปฏิบัติตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูขอมูลทางบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
2. เพื่อศึกษาการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในงานวิจัยนี ้แบงเป็น 

1.แนวคิดของการบัญชีตามความรับผิดชอบตํอสังคม 
1.1) ความหมายและแนวคิดของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม 
สถาบันไทยพัฒนแ (2555) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกร  คือ การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคแกรที่

คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกล (ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับองคแกร เชน ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน ชุมชนทองถิ่นที่องคแกรตั้งอยู) และ
ระดับไกล (ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคแกรทางออม  เชน  คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคแกรหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองคแกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเป็นปกติสุข ในขณะที่ พิพัฒนแ นนทนาธรณแ (2555) ใหความหมายของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคแกรไววา เป็นการดําเนินงานขององคแกรที่ตองรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคแกรดวยการดําเนินงานที่สรางความสมดุ ลแก
เศรษฐกิจกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม มีการเรียกแตกตางกันตามการนําไปใชหรือตามความเห็นของผูปฏิบัติ เชน Social Responsibility 
Accounting, Social Accounting เป็นตน ซ่ึงการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม สมาคมนักบัญชีของประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายไววา “เป็น
การรายงานถึงตนทุนและผลประโยชนแที่เกิดจากกิจกรรมขององคแการที่สงผลตอชุมชน ซ่ึงอาจรวมถึงชุมชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกลุ มชุมชน
โดยทั่วไป การรายงานดังกลาวหมายรวมถึงการรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการเงินและขอมูลที่ไมเกี่ยวกับการเงินก็ได” (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2555) และใน
งานวิจัยนี้ไดใหความหมายการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมคือ  การจดบันทึกรายการ หรือการรายงานเหตุการณแ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ในดานสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน และแรงงาน ซ่ึงอาจอยูในรูปขอมูลที่เป็นตัวเงินและไมเป็นตัวเงิน  

1.2) ความหมายและที่มาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Development Zone) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) มีการระบุ

ถึงคํานิยามไววา เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งสําหรับการทําธุรกิจระหวางประเทศ มี กฎ ระเบียบ ออกใหเป็นพิเศษแตกตางจากพื้นที่ธุรกิจอื่นในประเทศ ทั้งเรื่อง
ของเง่ือนไขการลงทุน สิทธิพิเศษดานการคาและภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจ ขอบังคับหรือกฎหมายสิ่งแวดลอม มีการใชนโยบายพิเศษสําหรับเขตเศรษฐกิจที่
กําหนดขึ้นมานี้เอื้อประโยชนแใหกับผูลงทุนมากกวาพื้นที่ปกติทั่วไป (Farole and Akinci, 2011) หรือหมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชนแในการสงเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชนแแกการเศรษฐกิจของประเทศ (บุญสืบ บุญญกนก, 2556)  

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทยนั้น ไดเริ่มมีโครงการจากการผลักดันของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ไดใหความ
ชวยเหลือในการใหขอเสนอแนะเชิงเทคนิค และกลยุทธแในการสรางและดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาค ใหการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อสราง
โครงสรางพื้นฐานการเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆ ในอนุภูมิภาคเขาดวยกัน รวมถึงการเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังทาเรือ จุดกระจายสินคาและ
ตลาดปลายทาง (สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา, 2557) สําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak Special Economic 
Development Zone) ถูกยกระดับเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องมาจากศักยภาพและความพรอมของเมืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร  และการทองเท่ียว และไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในพื้นที่รวมกันผลักดันอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอแม
สอดสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady Trade Zone) ของสหภาพเมียนมา มีการคาดการณแวาการเขาสูประชาคมอาเซียนจะเพิ่ม
มูลคาการคาขายชายแดนสูงถึง 100,000 ลานบาทตอปี นอกจากนี้ยังมีกลุมนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและตางประเทศ เชน จีน มาเลเซีย เกาหลีใต 
เวียดนาม ตางสนใจมาลงทุนในพื้นที่อําเภอแมสอด ดานการคาขาย ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเท่ียว ดานการคาอัญมณี ดานเกษตรกรรม ความสนใจ
ที่จะมาลงทุนหรือรวมทุนกับรัฐบาลไทยในโครงการขนาดใหญจากกลุมธุรกิจขามชาติ (สํานักงานจังหวัดตาก, 2559) 
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1.3) ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นผูรวบรวมปใจจัยการผลิต เชน ที่ดิน แรงงาน และทุนมาผลิตเป็นสินคาและบริการ และจดทะเบียนเป็น

บริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนจํากัด ตลอดจนเป็นผูที่มีสวนเกี่ยวของในกิจการนั้น 
2. ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง   

ความรับผิดชอบตอสังคมมีที่มาจากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เชน แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder Theory) และทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) โดยแนวคิดและทฤษฎีมีรายละเอียดและความเกี่ยวของกัน ดังนี้ 

2.1) แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) มีที่มาจากแนวคิดทางจริยศาสตรแที่แสดงถึงหลักการและวิธีคิดของคน ซ่ึงโดยพื้นฐาน
ทางธรรมชาติของมนุษยแเป็นสัตวแสังคมที่มีการอาศัยอยูรวมกัน หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการที่มุงแตทําใหเกิดความสุขและประโยชนแในชีวิตของ
ตนเองโดยไมสนใจคนอื่นก็จะทําใหคนอื่นเดือดรอนได จริยธรรมทางธุรกิจขององคแกรคือการที่ผูนําขององคแกรตองเป็นผูรับผิดชอบในการใช ศีลธรรม 
(Moral) มาเป็นเครื่องมือในการกําหนดนโยบายและกลยุทธแของบริษัทในทางปฏิบัติใหเกิดขึ้นและมีการคํานึงถึงคุณคาทางจริยธรรมเชน ความเสมอภาค 
เสรีภาพ เป็นตน ดังนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจะประกอบไปดวยหลักการและมาตรฐานที่กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และขึ้นอยูกับการพิจารณาจาก
ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงมีอิทธิพลตอการยอมรับหรือคัดคานที่มีตอธุรกิจนั้น (พิพัฒนแ นนทนาธรณแ, 2555 และอนันตชัย ยูรประถม, 2550) 

จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นวิธีการที่แตละองคแกรประพฤติปฏิบัติหรือใชหลักการดําเนินงานอยางมีศีลธรรมและคุณธรรม ซ่ึงจะตองมาจากการ
ตัดสินใจดานนโยบายขององคแกรและสถาบัน แตในขณะเดียวกันจริยธรรมทางธุรกิจอาจขึน้อยูกบัมุมมองขององคแกร ตลาด ขอบังคับ ตลอดจนเกี่ยวของกับ
การเมืองในระบบสังคมประชาธิปไตยและเศรษฐกิจโลกาภิวัฒนแ (Norman, 2013) และเป็นรูปแบบของการนําหลักจริยธรรมกับการบริหารงานมาปรับใช
กับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงเปูาหมายของการทําธุรกิจคือการทํากําไรสูงสุด แตในขณะเดียวกันธุรกิจจะตองคํานึงถึงปใจจัยแวดลอมนอกจากการ
แสวงหากําไรและตองรับผิดชอบตอผลลัพธแที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นการนําเรื่องของคุณคาเชิงปทัสถาน (Normative value) 
เขาไปพิจารณารวมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เนนการแสวงหากําไร (Kurian, et al., 2011)  

2. ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) มีจุดเริ่มตนจากการเรียกรองของกลุมตางๆ ในยุค 1950–1960 ประกอบดวยกลุมพนักงาน 
ผูบริโภคและนักเคลื่อนไหวที่ทําใหองคแกรตองเกิดการยอมรับบุคคลอื่นนอกเหนือจากตนเองและผูถือหุน (Kippenbenger, 1996) การเกิดขึ้นของปใญหา
ทางสังคมตางๆ จึงทําใหเกิดการยอมรับความมีตัวตนของผูมีสวนไดเสียในระบบสังคม และถูกใหความหมายโดย Freeman วาเป็นรูปแบบของกลุมตางๆ 
ไมวาจะเป็น เจาของ พนักงาน ลูกคา ผูคา ชุมชนทองถิ่น นักสิ่งแวดลอม คูแขงขัน องคแกรที่ไมแสวงหากําไร เป็นตน ซ่ึงกลุมเหลานี้มีผลตอความสําเร็จ
ระยะยาวขององคแกร มีผลและสงผลกระทบตอการตัดสินใจ นโยบายและการดําเนินงานขององคแกร (Lawrence and Weber, 2011) ตลอดจนการสราง
ผลเสียหายหรือผลไดใหกับองคแกรเชนกัน ทฤษฎีผูมีสวนไดเสียเนนที่กลไกพื้นฐานของความเขาใจในระบบทุนนิยมซ่ึงเป็นความสัมพันธแระหวางลูกคา คูคา 
ชุมชน พนักงาน เจาหนี้ ฯลฯ ทั้งหมดนี้มาจากธรรมชาติของความเป็นมนุษยแที่มีอยูรวมกันระหวางธุรกิจและจริยธรรม (Freeman, et al., 2010) ทฤษฎี
เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียมีความเชื่อมโยงอยางมากกับเรื่องของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมุมมองจากแนวคิดนี้มุงไปยังนโยบายของบริษัทที่สราง
ผลกระทบใหเกิดแกผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเป็นลูกคา พนักงาน ผูถือหุน คูคา คูแขง ภาครัฐและชุมชน เ ป็นตน โดยบริษัทมีภาระ
รับผิดชอบที่จะตองตอบสนองความตองการใหแกกลุมผูมีสวนไดเสียของตนเอง  

3. ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) คือความเขาใจโดยทั่วไปหรือสมมติฐานของการดําเนินงานที่เป็นเอกลักษณแ ที่ดีเลิศ มี
ความถูกตองหรือมีความเหมาะสมภายใตบางระบบโครงสรางของสังคมที่เป็นมาตรฐาน มี คุณคา ความเชื่อ (Tilling, 2004) อนันตชัย ยูรประถม (2550) 
ไดระบุแนวคิดและความหมายของความชอบธรรมในเชิงธุรกิจไววา คือการที่ธุรกิจไดรับอํานาจใหใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล
ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นเพียงสิทธิและอํานาจชั่วคราวและอยูภายใตความคาดหวังของสังคมโดยรวม และถึงแมองคแกรจะไดรับสิทธิใหใชและจัดการ
ทรัพยากรของสังคมก็ตามแตถาองคแกรไมตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมก็จะนําไปสูการเลิกใหการสนับสนุน เชน ดานเงินทุนและแรงงาน การคว่ํา
บาตรไมซ้ือสินคา การออกกฎหมายควบคุมที่เขมงวดขึ้นไปจนถึงภาพพจนแหรือชื่อเสียงขององคแกรถูกทําลายเสียหาย องคแกรจะมีความชอบธรรมที่จะใช
ทรัพยากรไดนั้นตองขึ้นอยูกับหลักเกณฑแการยอมรับจากสังคมดวยเชนกัน เพราะทุกกลุมมีสิทธิที่จะเขาถึงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางสังคมเทาเทียมกัน 
(จอมขวัญ รัชตะวรรณ, 2549 และ Fontaine et,. al. 2006)  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมจึงอาจพิจารณาไดวามีรากฐานมาจากแนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ การ
คํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับองคแกรจากทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย และการรับผิดชอบตอสังคมจากทฤษฎีความชอบธรรม ที่เป็นปใจจัยทํา ใหองคแกรมีความ
ตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมและแสดงออกในรูปของความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

3. งานวิจัยของการบัญชีตามความรับผิดชอบตํอสังคม 
ในงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อุเทน เลานําทะและคณะ (2559) ไดทําการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธแในเรื่องความสําเร็จของการประยุกตแใช

การบัญชีสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนขององคแกรจากกลุมกิจการ ISO14000 ในประเทศไทย มีผลการวิจัยที่สําคัญบางประการพบวา 1) ความสําเร็จของ
การประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอมดานจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอชื่อเสียงองคแกรและการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย 2) วิสัยทัศนแของ
ผูบริหารในระยาวและวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขององคแกรมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอม 3) ประสบการณแดานการบัญชี
มีอิทธิพลตอความสัมพันธแระหวางความสําเร็จของการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอมและวิธีปฏิบั ติทางดานการบัญชีเพื่อสังคมที่ดี และผูบริหารควร
ตระหนักถึงความสําเร็จของการประยุกตแใชการบัญชีสิ่งแวดลอมที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับองคแกร การยอมรับจากผูมีสวนไดเสียและสร างความยั่งยืน
ใหกับองคแกร และในการศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ Zafar, et al., (2014) ที่ใหความสําคัญเรื่องของ
อิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมในกิจการขนาดกลางและขนาดยอม งานวิจัยนี้ยอมรับวากฎขอบังคับของหนวยงานภาครัฐเป็นสิ่งจําเป็นมากและเป็น
ตัวผลักดันในการสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกร หรือความกดดันที่มาจากชุมชนทองถิ่น ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาด จากเดิมที่เรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคมไมไดรับความสนใจ แตการเติบโตเรื่องของคุณคาองคแกรและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จึงทําใหความรับผิดชอบ
ตอสังคมจึงเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาระดับการรับรูการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมใน 3 ดาน คือดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานแรงงาน ซ่ึง

ไดเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดวยการใชแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด จาก
ประชากรทั้งหมดที่มีการจัดตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากดั มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 165 แหง และ
ไดกลุมตัวอยางที่สมบูรณแทั้งหมด 47 แหง คิดเป็นรอยละ 28.49 ของประชากร ใชการวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อแสดงผลการวิจัย
ในรูปของคาเฉลี่ย รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือรอยละ 65.96 มีประสบการณแในการ
ทํางานสวนใหญมากวา 10 ปี คิดเป็นรอยละ 44.68 สําหรับคาเฉลี่ยของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกรมีดังนี้ 1) ในดานของสิ่งแวดลอม
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.62 ในขณะที่ผูประกอบการใหความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใบอนุญาต กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่ งแวดลอมมาก
ที่สุดคือ 4.06 มีการลงทุนหรือมีรายจายเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดลอมในลักษณะของขอคิดเห็นคือ 3.38 และสรุปเป็นจํานวนเงินที่จายไปในปี พ.ศ. 2559 
ต่ําสุดคือ 1,000 บาท และสูงสุดคือ 400,000 บาท 2) ดานของสังคมและชุมชน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.57 ซ่ึงผูประกอบการใหความสําคัญในเรื่องของ
การจัดกิจกรรม การบริจาค หรือมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นในพื้นที่ที่องคแกรต้ังอยูคือ 3.91 มีการลงทุนหรือรายจายเกี่ยวกับกิจกรรม
ดานสังคมและชุมชนคือ 3.404 เมื่อสรุปเป็นจํานวนเงินที่จายไปในปี พ.ศ.2559 ต่ําสุดคือ 200 บาท และสูงสุดคือ 600,000 บาท 3) ดานแรงงานมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.85 โดยผูประกอบการใหความสําคัญเร่ืองนโยบายของความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัยของพนักงานในที่ทํางานมากที่สุดคือ 4.02 และ 4) 
ในภาพรวมขององคแกรใหความสําคัญในเรื่องของ “การบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมจาก
ผูประกอบการเกี่ยวกับรายจายดานสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน จะถูกนํามาบันทึกเป็นคาใชจายของกิจการดวยเห็นวาเป็นประโยชนแในทางภาษีมากที่สุด 
ในขณะที่บางสถานประกอบการใหความเห็นวาไมรูหรือไมทราบวาควรจะบันทึกหรือไม หรือควรบันทึกเป็นรายการประเภทใด 
 
สรุปและอภปิรายผล 

การวิเคราะหแผลของกลุมเปูาหมายดวยการใชเครื่องมือวิจัยที่กําหนดและสถิติที่ใช สามารถสรุปและอภิปรายผลตามจุดมุงหมายของการศึกษา
ไดดังนี ้

1.ระดับการรับรู๎ข๎อมูลทางบัญชีตามความรับผิดชอบตํอสังคมของผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
การรับรูขอมูลทางบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแบงเป็น 1) ดานของสิ่งแวดลอม 

ผูประกอบการมีสวนรวมในระดับการรับรูที่สูงมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามใบอนุญาต กฎหมาย หรือระเบี ยบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่ทําการคาระหวางประเทศเพราะตองมีใบรับรองเรื่องสิ่งแวดลอมและการดูแลชุมชน จึงใหความสําคัญในรายจายเกี่ย วกับ
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 2) ดานสังคมและชุมชน ใหความสําคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรม การบริจาค การมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นในพื้นที่ที่องคแกรต้ังอยูในระดับที่สูง มีการจายเพื่อการลงทุนหรือมีรายจายเกี่ยวกับกิจกรรมดานสังคมและชุมชนเป็นหลัก  และ 3) ดานแรงงาน ให
ความสําคัญในเรื่องขององคแกรมีนโยบายความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัยของพนักงานในที่ทํางานในระดับที่สูงมาก  

2. การบันทึกข๎อมูลการบัญชีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตํอสังคมของผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
การบันทึกบัญชีรายจายที่เกี่ยวของในประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน ของ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก สวนใหญบันทึกเป็นคาใชจาย และมีความเขาใจถึงประโยชนแในเรื่องของการนําไปหักลดหยอนภาษีเป็นสําคัญ แตในขณะเดียวกันผูประกอบการ
บางสวนไมทราบและไมไดใหความสําคัญของการบันทึกบัญชี ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชนีพร เศรษฐสักโก (2558) ที่พบวาการนําบัญชีเพื่อ
การจัดการส่ิงแวดลอมและสังคมเขามาใชในประเทศไทยจะตองประกอบดวย 3 ปใจจัยคือ 1) ตองมีอิทธิพลผลักดันจากผูบริหารระดับสูงขององคแกร 2) มี
การการแบงปในความรู และ 3) เกิดจากความตองการสรางภาพลักษณแขององคแกร 

โดยภาพรวมของการวิจัย การบัญชีเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ในมุมมองของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากใหความสําคัญในระดับที่มาก โดยเฉพาะองคแกรที่ต้ังอยูในพื้นที่โดยรอบชุมชนและเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมยอมที่อาจสงผลกระทบซ่ึงกันและกัน
ได ดังนั้นการมีรายจายเพื่อเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบในสิ่งแวดลอมและสังคมเป็นสิ่งที่เหมาะสมและไดประโยชนแในทางภาษีอีกประการหนึ่ง รวมถึงมี
ทัศนคติที่ดีวาการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ถึงแมวาขณะนี้อาจจะยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเ จนก็ตาม 
ดังเชนที่วัชนีพร เศรษฐสักโก (2559) ไดระบุวาการประยุกตแใชบัญชีตนทุนสิ่งแวดลอมและสังคมยังเป็นเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย  

ในขณะที่งานวิจัยของ Killian and O’Regan (2016) ในงานวิจัยเรื่องการบัญชีเพื่อสังคมและการสรางความชอบธรรมรวมกันขององคแกร 
เพื่อคนหาวาการบัญชีเพื่อสังคมสรางความชอบธรรมสําหรับองคแกรกับชุมชนในทองถิ่น ซ่ึงแสดงใหเห็นบทบาทของตัวชุมชนเองในกระบวนการนี้ จากการ
สัมภาษณแเชิงลึกทั้งสองฝุายคือองคแกรและชุมชน จากเดิมที่การบัญชีเพื่อสังคมยังไมมีความชัดเจน และเมื่อชุมชนเขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น ทําให
กระบวนการทางบัญชีเพื่อสังคมขององคแกรอยูในสถานะที่เริ่มไดรับการยอมรับ ดังนั้น ในกรณีของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากก็เชนเดียวกันยังอยูในชวงเริ่มตน และมีขอจํากัดในการรับรูรายการทางบัญชี เนื่องจากใน
มุมมองของบางกิจการยังไมใหความสําคัญ และการขาดความเขาใจของผูประกอบการและผูจัดทําบัญชีในสถานประกอบการ สําหรับกิจการขนาดเล็กหาก
มีรายจายดานความรับผิดชอบตอสังคมสวนใหญจะรับรูเป็นคาใชจายในการดําเนินงานทั่วไปเพราะรายการทางบัญชีของกิจการไมไดมีความซับซอนมาก 
งานวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะวาหนวยงานภาครัฐหรือองคแกรวิชาชีพที่เกี่ยวของควรมีการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการในเร่ืองนี้ตอไป และมีการทําวิจัยเชิงลึกในสถานประกอบการที่เกี่ยวของหรือสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหแทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามแผนกลยุทธแและนโยบายพัฒนาดานวิจัยและ

นวัตกรรมสรางสรรคแปี 2557 – 2561 ประเภททุน N-HR โครงการวิจัย Hands-on เรียนรูชุมชน ครูไดคิด เด็กไดทํา และคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูมี
สวนเกี่ยวของทุกทานเป็นอยางสูงมา ณ ที่นี้ 
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การศึกษาต๎นทุนผลิตภัณฑ๑ของกลุํมรักษ๑ศิลป์ดินไทย 
The Investigation of Rak Sin Din Thai Group's Product Cost 
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Kanthana Ditkaew,  Yopharat Imphitak,  Darawan Baithong, and Renu Kaewkanja 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแของกลุมรักษแศิลปดินไทย  มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแของกลุมรักษแศิลปดินไทย  และ
เพื่อหาแนวทางการลดตนทุนของกลุมรักษแศิลปดินไทย ซ่ึงดําเนินการศึกษาและสํารวจโดยใชแบบสัมภาษณแเชิงลึก  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมรักษแศิลปดินไทย จํานวน 7 คน วิเคราะหแขอมูลโดยใชเครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก 
 ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสัมภาษณแทั้ง 7 คนมีอายุมากกวา 41 ปีขึ้นไป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามลําดับ  มีความรูความสามารถทางดานงานฝีมือ  แตไมมีความเชี่ยวชาญดานการคิดตนทุน และมี
ความเห็นวาใหมีการรวมตัวกันจดัตั้งกลุมรักษแศิลปดินไทยขึ้น ซ่ึงมีตนทุนผลิตภัณฑแ ไดแก วัตถุดิบ คือ ดินไทย คาแรงงาน คือ ระยะเวลา (จํานวนชั่วโมง) ที่
ใชในการผลิตผลิตภัณฑแ นอกจากนี้คาใชจายในการผลิตผลิตภัณฑแดอกบัวและดอกกุหลาบ ไดแก คาใชจายที่จายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็ กชแ เกสร ลวด 
ฟลอลาเทป ดาย ผลิตภัณฑแพานและพวงมาลัย ไดแก คาใชจายที่จายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กชแ ลวด ดาย ผลิตภัณฑแ ตุ฿กตา ไดแก คาใชจายที่จายเพื่อสี 
โลชั่น กาวลาเท็กชแ แปูนไม ลวด  

แนวทางในการลดตนทุนเบื้องตน ไดแก สมาชิกรวมตัวกันไปซ้ือวัสดุอุปกรณแการผลิต ในจํานวนมากเพื่อจะไดราคาที่ถูกลง ในการผลิต
ผลิตภัณฑแในแตละครั้งควรใชความระมัดระวัง เลือกใชวัสดุที่มีความคงทน และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณแ ผลิตภัณฑแไวใหเป็นระเบียบ  และที่สําคัญ 
คือเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายเพื่อเป็นโอกาสสรางรายไดของกลุมเพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ตนทุน ผลิตภัณฑแ กลุมรักษแศลิปดินไทย 
 
Abstract 

The objectives of this research were to investigation the cost of production of Rak-Sin-Din-Thai Group and to find a 
solution to reduce the cost of production. The investigation was conducted through In-depth Interview as a data collection tool, 
which gathered data from the sample group. The sample consists of 7 members of Rak-Sin-Din-Thai Group. The information was 
collected by audio recording and note taking.  

The investigation has found that the seven respondents' age are over 40 years old. The respondents hold Bachelor 
Degree, High Vocational Certificate, and High School Diploma, respectively. They are specialized in handcrafting, however, lack of 
expertise in calculating costs. They collectively established the Rak-Sin-Din-Thai group to produce. The raw material is Thai soil, 
direct material is number of hours used in production. 

In addition, manufacturing overhead of products lilies and roses are poster colors, glue, wire, skin moisturizer, flora 
paper tape green and yarn. Cost of products pan and a steering wheel are poster colors, glue, wire, skin moisturizer, and yarn. 
Lastly, cost of doll product are poster colors, glue, wire, skin moisturizer and wooden stool. 

Guidance on initial cost reduction are members gather to buy materials and equipment manufacturing for price 
decrease. While production of each should be used cautiously and choose materials that are durable. And that's important, 
adding in channel of distribution for group's revenue-generating opportunities. 
 
Keywords: Cost, Products, Rak-Sin-Din-Thai Group 
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บทน า 
ในอดีตมนุษยแนิยมนําดินมาทําเป็นเครื่องปใ้นดินเผาภาชนะและเครื่องไม เครื่องมือตางๆ  ซ่ึงดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปใจจัยสําคัญใน

การดํารงชีวิตของมนุษยแ ดินบางชนิดมีคุณสมบัติตางกันออกไป  ดินที่เหมาะสําหรับการปใ้นไดแก  ดินเหนียว  ดินหอมมะลิ  ดินเยื่อกระดาษ  ดินไทยหรือ
ดินญี่ปุุนสําหรับดินไทยหรือดินญี่ปุุน  เป็นดินที่สามารถปใ้นเป็นรูปรางตางๆ  ไดตามความตองการ เพราะมีคุณสมบัติเนื้อดินนุมมากกวาดินทั่วไป  โปรงแสง  
เมื่อเนื้อดินแหงมีความคงทน ตกไมแตก  ดังนั้นผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจหรือสนใจในงานปใ้น  จึงนิยมใชดินญี่ปุุนหรือดินไทย 
 (เสาวลักษณแ สขุสมัย,2545,63) 

อดีตประชาชนใน ตําบลหนองหลวง  อําเภอเมืองตาก  ประกอบอาชีพทําเครื่องปใ้นดินเผา  แตปใจจุบันนี้เป็นที่นาเสียดายที่ไมมีผูสืบทอดการทํา
เครื่องปใ้นดินเผาเพราะประชาชนสวนใหญหันไปประกอบอาชีพอื่น  ดังนั้นจึงมีกลุมผูสนใจในการปใ้นตองการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่นนี้ไว  จึงจัดตั้งกลุม
รักษแศิลปดินไทยขึ้นมาเพื่อ  ฝึกฝีมือในการปใ้นของตนเองและหารายไดเขากลุม  หลังจากที่ไดลองทําผลิตภัณฑแจากดินออกจําหนายแลวลูกคาใหการตอบ
รับเป็นอยางดี  จึงไดเขาสูการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑแ  OTOP  พรอมขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน (มผช.)  และไดนําสินคาไปจําหนายงานตางๆ  ที่
หนวยงานราชการจัดขึ้นจนกระทั่งมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแเป็นอยางดี 
และเป็นที่ยอมรับของลูกคาทั่วไป 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑแจากงานปใ้นของกลุมรักษแศิลปดินไทย  ซ่ึงผูผลิตเชื่อวาผลการศึกษาครั้งนี้
จะสามารถกอใหเกิดประโยชนแตอผูวิจัยในการที่ไดนําความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาปรับใชในเรื่องการศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแของ   กลุมรักษแศิลปดินไทย  
และกลุมรักษแศิลปดินไทย ไดทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑแ ตนทุนตางๆ รวมถึงแนวทางลดตนทุนผลิตภัณฑแและสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม  ตรงไปตามเปูาหมายที่วางไว 
 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแของกลุมรักษแศิลปดินไทย 
2.  เพื่อหาแนวทางการลดตนทุนผลิตภณัฑแของกลุมรักษแศิลปดินไทย 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง สําหรับงานวิจัยการศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแของกลุมรักษแศิลปดินไทย  คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 

1.  ประวัติความเป็นมาของกลุมรกัษแศิลปดินไทย 
2.  ตนทุนผลิตภัณฑแ 
3.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
ประวัติความเป็นมาของกลุํมรักษ๑ศิลปด์ินไทย 
ชุมชนหนองหลวง เป็นชุมชนที่มีฝีมือดานงานศิลปะมาแตโบราณ ในอดีตชาวชุมชนหนองหลวงจะประกอบอาชีพปใ้นดินเหนียวเป็นอาชีพหลัก

เชน ปใ้นกระเบื้องมุงหลังคา ปใ้นหมอ ปใ้นกระถาง ดวยดินเหนียว จนตั้งชื่อหมูบานวา บานหมอ บานกระเบื้อง และมีชาวมอญเขาอาศัยอยู เรียกวาบาน
มอญ กระเบื้องบานหนองหลวงเป็นที่นิยมมากจะเห็นไดจากบานไมเกาแกที่ยังคงมีเหลือมาจากกระเบื้องบานหนองหลวงทั้งนั้น เชนตําบลหัวเดียด ตําบล
ไมงาม ตําบลระแหง การขนสงสมัยนั้นใชวิธีหาบกระเบื้องไปสง ตอมากระเบื้องลดความนิยมลง เนื่องจากตองใชไมระแนงจํานวนมาก เปลี่ยนมาใช
กระเบื้องสมัยใหมแทน ชาวบานกระเบื้องจึงหันมาปใ้นอิฐแทน เรียกวาอิฐมอญ หรืออิฐแดง ซึ่งยังคงทํามาทุกวันนี้ นอกจากชาวชุมชนหนองหลวงมีศิลปะใน
การปใ้นแลว ยังมีความสามารถในดานงานใบตอง เชน การทําบายศรีบวชพระ บายศรีปากชาม กระทงตางๆ ซ่ึงลูกหลานชาวชุมชนบานหนองหลวงก็ไดสืบ
ทอดวิชาความรูดานนี้มาจากปูุยาตายาย จึงไดดัดแปลงโดยนําดินไทยมาประดิษฐแเป็นงานใบตอง เชน พานธูปเทียนแพ บายศรี ชุดพานขันหมาก กระทงใส
ดอกไม ไดรับความนิยมจากบุคคลทั่วไป จากดินเหนียวซ่ึงยุงยากในการผลิตตองผานขั้นตอนการเผา  การระบายสี  อีกทั้งยังแตกหักงายจึงไดเปลี่ยนวัสดุ
การปใ้นจากดินเหนียวมาเป็นดินไทยซ่ึงมีสวนผสมของดินขาวลําปาง, ดินสอพอง, แปูงขาวเหนียว,กาวลาเท็กซแ ฯลฯ ปใ้นเป็นรูปแบบตางๆ เชน ดอกไมตางๆ 
, ตุ฿กตา , พานบายศรี ,บายศรีปากชามบายศรีพรหม , บายศรีเทพ , กระทงใบตอง ฯลฯ  จากความเป็นมาขางบนจึงไดนําดินไทยมาปใ้นเป็นกรวยใบตองจัด
ดวยดอกบัวหลวงวางในกรอบรูปสวยงามเพื่อสําหรับบูชาพระ , เป็นของที่ระลึก , ของขวัญ , ของฝาก 
 ในปใจจุบันมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและใหความสนใจเขามามีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกลุมอาชีพมีรายไดหรืออาชีพเสริม 
เพื่อเป็นการสรางงานในชุมชนรักถิ่นฐานที่เกิด ไมตองจากบานไปทํางานในเมือง จึงไดมีการพัฒนาในระดับเป็นสินคา OTOP มีการนําไปจําหนาย 
ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร การส่ังทําตามคําสั่งซ้ือของลูกคาและจัดทําเพื่อนําไปจําหนายในงาน OTOP CITY ระดับประเทศ ที่ศูนยแแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานีเป็นประจําทุกสิ้นปี โดยไดมีการคัดเลือกผูผลิต ผูประกอบการและภูมิปใญญาตางๆ ที่มีความโดดเด นในผลิตภัณฑแไดเขามามีสวน
แสดงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑแ สงเสริมการขาย การอนุรักษแปใญญาพื้นบาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแแกชาวไทยและชาวตางชาติ เป็นของใช
ของชํารวย ของที่ระลึก หรือมอบใหแกกันใหคุณคาทางดานจิตใจ เป็นการถายทอดวัฒนธรรมไทย และภูมิปใญญาไทยใหเป็นมรดกสืบทอดตอไป 

ต๎นทุนผลิตภัณฑ๑    
ในความหมายของตนทุน มีผูใหคํานิยามตางๆไวดังนี้ 

 วริยา ปานปรุง (2550, หนา 13) ใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นและทําใหไดผลตอบแทนในรูปของ
สินทรัพยแและบริการ อาจกอใหเกิดประโยชนแทั้งในปใจจุบันและอนาคต โดยพิจารณาตามการใชประโยชนแที่จะไดรับในชวงเวลาหนึ่ง 
 สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ (2550, หนา 15-16) ไดใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง การวัดคาของทรัพยากรที่ใชไปเพื่อวัตถุประสงคแ
บางอยาง โดยวัดคาออกมาในรูปของหนวยเงินตรา ซ่ึงจําแนกเป็นตนทุนที่ยังไมไดใช (Unexpired Costs) และ ตนทุนที่ใชไปแลว (Expired Costs)  
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สมนึก เอื้อจิระพงษแพันธแ (2551, หนา 11) ใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาและบริการ โดย
มูลคานั้นตองสามารถวัดไดเป็นหนวยเงินตรา ซ่ึงลักษณะของการลดลงในสินทรัพยแหรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต นทุนที่ เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนแ 
ในปใจจุบันหรืออนาคตก็ได เมื่อตนทุนใดเกิดขึ้นและกิจการไดใชประโยชนแทั้งสิ้นแลว ตนทุนนั้นถือเป็นคาใชจาย (Express) 

ลําไย มากเจริญ (2551, หนา32) ใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง การใชทรัพยากรของกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ ทรัพยากรที่
ใชอาจเป็นเงินสด การหมดไปของมูลคาสินทรัพยแหรือการเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนแในปใจจุบันหรืออนาคตก็ได  โดยแบงเป็น 2 
ลักษณะคือ ตนทุนที่ยังไมหมดประโยชนแ (Unexpired Cost) และตนทุนที่หมดประโยชนแแลว (Expired Cost) 

เบญจมาศ อภิสิทิ์ภิญโญ (2555, หนา 22) ไดใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น และทําใหธุรกิจไ ดรับ
ผลประโยชนแหรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพยแหรือบริการตนทุนที่เกิดขึ้นของธุรกิจ โดยสามารถแยกพิจารณาตามการใชประโยชนแที่พึงจะ ไดรับใน
ชวงเวลาหนึ่ง จะประกอบดวย ตนทุนที่ยังไมหมดประโยชนแ (Un-Expired Cost) และตนทุนที่หมดประโยชนแ (Expired Cost) 

วันชัย ประเสริฐศรี (2556, หนา5-2) ใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง เงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสดที่จายไปเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ 
ซ่ึงนําประโยชนแมาใหธุรกิจในปใจจุบันหรืออนาคต เหตุนี้การนํามาซ่ึงประโยชนแแกธุรกิจในปใจจุบันหรือในอนาคตใหไดมากที่สุด โดยธุรกิจต องพยายามลด
ตนทุนใหไดมากที่สุดเพื่อกอใหเกิดกําไรที่สูงที่สุดแกธุรกิจ 
  กชกร เฉลิมกาญจนา (2557, หนา 17) ใหความหมายวา ตนทุน หมายถึง จํานวนทรัพยากรที่ใชไปเพื่อวัตถุประสงคแหนึ่งวัตถุประสงคแใด 
เพื่อใหไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา สวนใหญตนทุนจะแสดงในรูปตัวเงิน (Monetary Measurement) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดวัตถุดิบ 
สินคา หรือบริการเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง นอกจากการวัดเป็นรูปตัวเงินแลว ตนทุนอาจพิจารณาในแงวัตถุประสงคแของผูพิจารณา (Cost Object) 
เชน ในแงผลิตภัณฑแแผนก โครงการ ลูกคา กลุมสินคา กิจกรรม เป็นตน 
 จากความหมายที่กลาวขางตน สรุปไดวา ตนทุน หมายถึง ทรัพยากรที่มีมูลคาวัดไดดวยหนวยเงินตราที่จายไปเพื่อใหไดมาซ่ึงวัตถุดิบ สินคาหรือ
บริการ โดยวัตถุดิบ สินคาหรือบริการที่ไดมานี้จะนําไปทํากิจกรรมที่ทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชนแหรือผลตอบแทนในปใจจุบันและอนาคตมากที่ สุด โดย
ตนทุนที่เกิดขึ้นมีทั้งตนทุนที่ใชแลวหมดไป (Expired Costs) และตนทุนที่ยังไมหมดประโยชนแ (Unexpired Costs) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
พจนียแ  แกวประเสริฐ (2547)  ไดทําการศึกษาเรื่อง โครงสรางตนทุนการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ : กรณีศึกษากลุม หัตถกรรม

เครื่องปใ้นดินเผาเกาะเกร็ด โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตสินคาเครื่องปใ้นดินเผา และเพื่อศึกษาโครงสรางตนทุนและโครงสรางการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผา ผลการศึกษาพบวาในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาของกลุมหัตถกรรมเครื่องปใ้นดินเผาสามารถแยกการผลิตไดเป็น 2 กลุม คือสินคากลุม 
Mass Product และ Art Product  การวิเคราะหแดวยสมการทําใหทราบวาการประกอบการของกลุม มีตนทุนคงที่เทากับ 68,104.58  บาทตอเดือน 
ตนทุนเฉลี่ยกลุม Mass Product อยางเดียวเทากับ 0.846 บาท จะพบไดวาในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา การผลิตสินคากลุม Art Product จะมีตนทุนที่สูง
กวาโดยพิจารณาจากสมการตนทุนการผลิต นอกจากนี้อัจฉรา กลิ่นจันทรแ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหแตนทุนตอหนวยผลผลิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ โดยมีวัตถุประสงคแ 1. เพื่อใหเป็นไปตามมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะ 2. เพื่อใหไดขอมูลที$สามารถนําไปใชในการพิจารณาจัดทําคํา
ของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ที่จะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแตปี งบประมาณ 2551 และรองรับ
การดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 3. เพื่อใหไดขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตตามกิจกรรม และผลการดําเนินงานที่
แสดงใหเห็นความคุมคา/คุมทุน ของการใชทรัพยากรในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ โดยจากการวิจัยไดสรุปผลคือ การจัดทําขอมูลตนทุนตอหนวย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ ปี งบประมาณ พ.ศ.2549 – 2550 นี้ไดจัดทําในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แตไดแยกตามภารกิจและแยกตาม
หนวยงาน โดยใชหลักการเดียวกัน ซ่ึงในภารกิจดานการผลิตบัณฑิต อาจไมแตกตางกันมากนักทั้งในเรื่องกิจกรรมและผลผลิต ดังนั้นจึงอาจใชขอมูลตนทุน
ตอหนวยดานการผลิตบัณฑิตมาใชเปรียบเทียบ ประเมินผล และการวางแผนได แตสําหรับภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมนั้น การดําเนินงานของหนวยงานมีความหลากหลายแตกตางกันทั้งในดานวัตถุประสงคแ กิจกรรมและเปูาหมายผลผลิต ดังนั้นไมคว รนํา
ขอมูลตนทุนตอหนวยของแตละหนวยงานมาเปรียบเทียบกัน แตก็ยังสามารถใชประโยชนแจากการวิเคราะหแนี้ได หากเป็นการพิจารณาการดําเนินงานของ
แตละหนวยงาน วามีพัฒนาการหรือประสิทธิผลเพียงใดในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และวราภรณแ ปามุทา (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาตนทุน
และผลตอบแทนการผลิตผาไหมยกดอกลาพนู จากการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทน พบวา ตนทุนการผลิตผาไหมยกดอกลําพูน ไมมี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.05 ผูผลิตที่ขึ้นทะเบียน GI มีผลตอบแทนการผลิตผาไหมยกดอกลําพูน ประเภทผาชุดสูงกวา ผูผลิตที่
ไมไดขึ้นทะเบียน GI ประเภทผาซ่ิน มีผลตอบแทนที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.05 ปใญหาในการผลิตผาไหมยกดอกลําพูน พบวา 
ผูผลิตผาไหมยกดอกลําพูน ประสบปใญหาดานวัสดุที่มีตนทุนสูง และดานการจําหนายที่ไมมีการกําหนดราคากลาง การขึ้นทะเบียน GI ทําใหผูผลิตผาไหม
ยกดอกลําพูนสามารถเพิ่มมูลคาการจําหนาย สินคามีมาตรฐานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สงผลใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพ สามารถขยายการตลาด
ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงภาครัฐ ควรเขามาสงเสริมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อคุมครอง ผูบริโภค ผูผลิต 
เพิ่มมูลคาของสินคา และดูแลมาตรฐานของสินคา อีกทั้งการดูแลดานราคาของวัสดุตนทุน และกําหนดราคากลางการจําหนายใหเป็นมาตรฐานเ ดียวกัน 
(วราภรณแ ปามุทา, ทิพวรรณ ลิมังกู, และธํารงคแ เมฆ, 2555) 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  กลุมรักษแศิลปดินไทยจํานวน  7  คน  ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง  จังหวัดตาก ในการศึกษาครั้งนี้  จํานวน

กลุมตัวอยางคือ เทากับจํานวนประชากรทั้งหมด  7 คน  โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแเชิงลึก (In depth interview)  ซ่ึงได
สัมภาษณแสมาชิกกลุมรักษแศิลปดินไทย  ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก การศึกษาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก 2 ลักษณะ
ขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย  บทความ สื่อสารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของโดยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการการสัมภาษณแเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุมรักษแศิลปดินไทย 
ตนทุนผลิตภัณฑแซ่ึงประกอบไปดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง คาใชจายในการผลิต และหาแนวทางการลดตนทุน ของกลุมรักษแศิลปดินไทย  
โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหสมาชิกของกลุมรักษแศิลปดินไทยเป็นผูตอบแบบสัมภาษณแซ่ึงผูวิจัยรวมรับฟใงอยูดวยเพื่อชี้แจงกรณีมีขอ
สงสัย 

จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหแโดยคณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสัมภาษณแ โดยการพรรณาบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสัมภาษณ๑ 
 ผูตอบแบบสัมภาษณแทั้ง 7 คนมีอายุมากกวา 41 ปีขึ้นไป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามลําดับ  มีความรูความสามารถทางดานงานฝีมือ และไมมีความเชี่ยวชาญดานการคิดตนทุน 
 
ผลการวิเคราะห๑ SWOT เพื่อหาแนวทางการลดต๎นทุน 

วิเคราะห๑ SWOT 
ป๓จจัยภายใน 
จุดแขง็ (Strengths) 
1. เป็นผลิตภัณฑแกลุมเดียวในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เป็นงานฝีมือที่เหมือนจริง ราคาไมแพงเมื่อเปรียบเทียบกบั

ผลิตภัณฑแในทองตลาด 
3. ผลิตภัณฑแมีคุณภาพมาตรฐาน ไดรับความไววางใจจากกลุม

ลูกคา 

ป๓จจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
1. มีคูแขงนอยราย 
2. เป็นผลิตภัณฑแที่ไดรับความนิยมและไดรับการสงเสริมจากตลาด 
3. ผลิตภัณฑแเป็นสินคาทองถิ่นมีคุณภาพดี  

ไดมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดตาก และสามารถ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแตามคําสั่งทําของลูกคาได 

จุดอํอน (Weaknesses) 
1. ไมมีหนารานวางขาย 
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ 
3. เป็นผลิตภัณฑแที่ใชระยะเวลาในการผลิตจึงขาดโอกาสในการ

รับงานใหม 

อุปสรรค (Threats) 
1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีความไมแนนอนเน่ืองจากสภาพอากาศ

เป็นปใจจัยสําคัญถาอากาศชื้นทําใหดินแหงยาก 
2. มีตนทุนในการขนสงสูง 
3. สภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหการตลาดซบเซา 

 
กลุมแมบานไดตั้งกลุมขึ้นมาเนื่องจากชาวบานละแวกนั้น มีอาชีพและทักษะในการปใ้น   ปใ้นดินเหนียว เครื่องปใ้นดินเผา ตองการอนุรักษแภูมิ

ปใญญาทองถิ่นเอาไว จึงจัดตั้งกลุมรักษแดินไทย ประยุกตแจากการปใ้นดินเหนียวมาเป็นดินไทย และพัฒนางานปใ้น เพื่อเขากับยุคสมัย แล ะสามารถสราง
รายไดเสริมใหกับกลุมชาวบานที่มีเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก เพื่อเป็นการไมให เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนแ และเป็นการฝึกฝีมือของตนเอง 
ตอมาผลิตภัณฑแไดรับความนิยมเป็นอยางดี จึงไดเขาสูการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑแ OTOP  
 

1. ต๎นทุนผลิตภัณฑ๑ในกลุํมรักษ๑ศิลป์ดินไทย ไดแก 
- วัตถุดิบ คือ ดินไทย  
- คาแรงงาน คือ ระยะเวลา (จํานวนชั่วโมง) ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑแ 

     - คาใชจายในการผลิต จะแตกตางกันไปในผลิตภัณฑแ ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑแดอกบัว คาใชจายในการผลิตไดแก คาใชจายที่จายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กชแ เกสร ลวด ฟลอลาเทป ดาย 
 2. ผลิตภัณฑแพาน คาใชจายในการผลิตไดแก คาใชจายที่จายเพือ่ สี โลชั่น กาวลาเท็กชแ ลวด ดาย 
 3. ผลิตภัณฑแดอกกุหลาบ คาใชจายในการผลิตไดแก คาใชจายที่จายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กชแ เกสร ลวด ฟลอลาเทป ดาย 
 4. ผลิตภัณฑแตุ฿กตา คาใชจายในการผลิตไดแก คาใชจายที่จายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กชแ แปูนไม ลวด 
 5. ผลิตภัณฑแพวงมาลัย คาใชจายในการผลิตไดแก คาใชจายที่จายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กชแ ลวด ดาย 
ดังนั้นแนวทางการลดตนทุนคือใหสมาชิกรวมตัวกันไปซื้อวัสดุอุปกรณแการผลิต ในจํานวนมากเพื่อจะไดราคาที่ถูกลง ในการผลิต ผลิตภัณฑแใน

แตละครั้งควรใชความระมัดระวังเพื่อไมใหผลิตภัณฑแชํารุดเสียหาย เลือกใชวัสดุที่มีความคงทน และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณแ ผลิตภัณฑแไวใหเป็นระเบียบ 
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ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ใหหนวยงานที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องสวนผสมที่อยูในวัตถุดิบ (ดินไทย) ใหมาจัดอบรมฝึกทักษะความรูและทดสอบสวนผสมของวัตถุดิบ (ดิน
ไทย) ใหมีประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป็นการลดตนทุนการผลิตที่สําคัญเพราะตนทุนสวนใหญจะอยูในวัตถุดิบ (ดินไทย) อีกทั้งควรมีหนวยงานคอยให
การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณแตางๆ เชน สีโปสเตอรแ กาว และเพิ่มชองทางการตลาดใหกับกลุมรักศิลปดินไทย 
ข๎อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 
 1 ทําการบูรณาการกับสาขาการจัดการและสาขาการตลาดเพื่อสัมภาษณแเจาะลึกและนําผลมาบูรณาการใหกับกลุม 
 2 ขยายกลุมไปในกลุมอาชีพอื่นในจังหวัดตาก หรือจังหวัดใกลเคียง 
 3 นําผลที่ไดไปใชกับกลุมรักษแศิลปดินไทยเพื่อติดตามวากลุมสามารถลดตนทุนไดเพื่อจัดทําเป็น Best Practice 
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ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP  
ที่ผลิตโดยกลุํมผ๎าฝูายทอมือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Influential Marketing Mix factors which effect purchasing behavior of OTOP products produced  
by group cotton fabric hand woven Tambon Nong Luang, Muang district Tak Province. 

 
น้ าฝน  คงสกุล1  ยุพรัตน๑  จันทร๑แก๎ว2  กนกวรรณ  ลีจ๎อย3 และนิรัชฎา  อุปนัน4 

Namphon  kongsakool, Yuparat  Chunkeaw,  Kanokwan Reejoy  and Niratchada Oupanan 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก  2) ศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคที่ซ้ือสินคา/เคยซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลบานหนองหลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก จํานวนทั้งสิ้น 325 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลทางสถิติ โดยใช รอยละ (  percentage ) และคาเฉลี่ย              
( mean ) จากกลุมตัวอยางจํานวน 325 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพสวนใหญเป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูที่  10,001 - 20,000  บาท  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา OTOP สวนใหญประเภทของสินคา OTOP ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา OTOP สวนใหญ เพื่อเป็นของ
ฝาก/ของที่ระลึก บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา OTOP สวนใหญเป็นตนเอง  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา OTOP สวนใหญเป็นวันเสารแและ
วันอาทิตยแ ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา OTOP สวนใหญซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคา     

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
โดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้ ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ปใจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปใจจัยดาน
ราคาและปใจจัยดานการจัดจําหนาย  
 
ค าส าคัญ : สินคา OTOP , ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study the buying behavior OTOP products produced by hand-woven cotton group. Tambon 
Nong Luang, Muang District Tak province. 2) study of factors affecting the marketing mix to shop OTOP products produced by 
hadn-woven cotton group. Tambon Nong Luang, Muang District Tak province. 

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

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

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

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

 
Keywords : OTOP products , Marketing Mix  
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บทน า 
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ที่แถลงตอรัฐบาล

ไทย มีเปูาหมายมุงเนนใหแตละชุมชนไดนํา ภูมิปใญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชน
ใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดและใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากร ภูมิปใญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพดวยการดํารงรักษาไวซ่ึงภูมิปใญญาของแตละทองถิ่น  รวมถึงการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิ
ปใญญาทองถิ่น การแลกเปลี่ยน การเรียนรู เพื่อใหกลายเป็นผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
(สารานุกรมเสรี, ที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/ วันที่สืบคน  25 มิถุนายน 2559)  

ผาทอในประเทศไทยเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบานอยางหนึ่งที่มีความสวยงาม  มีความเป็นเอกลักษณแของชาติที่แฝงอยูในผืนผา แสดงถึงความ
อุตสาหะ ขยัน อดทน ฝีมืออันประณีตของผูทอและยังแสดงถึงศิลปะภูมิปใญญาของชุมชน (สิริวรรณ วงษแทัต,ที่มา www.sakulthai.com วันที่สืบคน  17  
กรกฎาคม 2559) เพราะการทอผาเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่มีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นภูมิปใญญาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มาจากอดีตถึงปใจจุบัน ตําบลหนองหลวง จังหวัดตากเป็นหนึ่งในตําบลของจังหวัดตากที่มีการทอผา ไดแกผาฝูายทอมือ โดยทางหัวหนากลุมเป็นผูทอผา
และสมาชิกในกลุมรวมกันออกแบบและชวยกนัตัดเย็บผาฝูายทอมือโดยมีผลิตภัณฑแหลากหลายรูปแบบ ไดแกเส้ือผาสําเร็จรูป เส้ือสูทบุรุษ เส้ือสตรีและเส้ือ
คลุมสตรี ลวนแตใชความรูจากภูมิปใญญาที่เป็นมรดกถายทอดกันตอๆมาจากครอบครัว 

กลุมผาฝูายทอมือเป็นกลุมหนึ่งที่มีสินคาสินคา OTOP ที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงดานผาฝูายทอมือ ซ่ึงมีลักษณะผลิตภัณฑแหลากหลายรูปแบบให
เลือกซ้ือ ไดแก เส้ือผาสําเร็จรูป เสื้อสูทสุภาพบุรุษ เสื้อสตรี และเสื้อคลุมสตรี เป็นตน ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑแที่ไดรับความสนใจจากผูที่มาเที่ยว จึงควรใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑแใหเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น 
         ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบล
หนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชนแสําหรับผูประกอบการและ
เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคและตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็นขอมูล
ที่เป็นประโยชนแกับผูที่สนใจและผูเกี่ยวของตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
ประวัติความเป็นมาของกลุํมผ๎าฝูายทอมือ 
ตําบลหนองหลวงอยูในเขตเทศบาลเมืองตาก เป็นดินที่อยูของชาวมอญเขามาในสมัยพระเจาตากสินมหาราช อาชีพดั้งเดิมของชาวบานทํา

เครื่องปใ้นดินเผา ปใจจุบันเป็นที่นาเสียดายที่ไมมีผูรับการถายทอดการทําเครื่องปใ้นดินเผาเพราะไปประกอบอาชีพอื่น  พื้นที่ตําบลหนองหลวงอยูติดตอกับ
แมน้ําปิง มีถนนเลียบริมน้ํา ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน อันเป็นที่เคราพบูชาก็อยูที่ตําบลนี้   อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน และทําไร และอาชีพเสริม ทํา
ผลิตภัณฑแแปรรูปอาหารทางการเกษตร  การเดินทางจากตัวเมือง ขึ้นไปทางเหนือ 2 กิโลเมตร ไปทางถนนตากสิน เลียบริมน้ําปิง หรือ ถนนมหาดไทย
บํารุงซ่ึงเป็นถนนหลักอักสายหนึ่ง คูกับถนนตากสิน  เร่ิมจัดตั้งกลุมขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2543 ตัดเย็บเสื้อ-กระโปรงขายมานานแลว แตพึ่งมาเขากับพัฒนาชุมชน
เมื่อตนปี พ.ศ.2547 ประธานกลุมเป็นผูจัดทําผาทอมือ และออกแบบในการตัดเย็บ รวมถึงสรางแบบ ชวยตัดเวลางานเยอะ มีคนตัด 1 คน คนเย็บ 6-7 คน 
สมาชิกกลุมสวนใหญ เป็นญาติกัน เวลามีงานขายก็สลับกันมาขายของ 

แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ๑ 
 โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ” (One Tambon One Product – OTOP) เป็นนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริม

สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได ประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดจัดการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาพัฒนาสราง
มูลคาเป็นผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพในการดําเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ” ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่นโดยประชาชนมีสวนรวมโดยการพึ่งพาตนเอง เป็นแนวคิดที่เนนขบวนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑแในหมูบานหรือตําบล แนวคิดนี้สนับสนุน
และสงเสริมใหทองถิ่นสรางผลิตภัณฑแ (Product) และตลาดสําหรับผลิตภัณฑแนี้โดยเฉพาะ แนวทางการพัฒนาทองถิ่นนี้ เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมที่ดีงาม
ใหคงอยู เป็นแนวคิดที่จะตองใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑแ (หลัก) 1 ประเภท เป็นผลิตภัณฑแที่ใชวัตถุดิบเป็นทรัพยากรทองถิ่นนั้นๆ ลดปใญหาการอพยพ
ยายถิ่นฐานไปสูเมืองใหญ ซ่ึงถือไดวาเป็นการสรางเศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 (กิตต ิลิ่มสกุล, 2544, หนา 1) ดังนั้น “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ” จึงเป็นแนวทางการสงเสริม และสรางสรรคแ
ผลิตภัณฑแโดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และการประยุกตแใชเทคโนโลยีทาง การผลิต ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาชนบท และสราง
ความเจริญใหแกชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเป็นสินคาที่
มีคุณภาพ มีจุดเดนจุดขาย และสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น เพื่อใหรูจักแพรหลายไปทั่วประเทศ และทั่วโลก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผ๎ูบริโภค  
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑแ 

และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) คอลแลต และแบลคเวลลแ (Kollat and Blackwell, 1968) ได
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ใหคําจํากัดความของพฤติกรรมผูบริโภคไววา การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มี
อยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว  

โมเดลพฤติกรรมผ๎ูบริโภค  
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแ โดยมีจุดเริ่มตนจาก

การที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ 
แลวจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision)เป็นโมเดลที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแหรือบริการ โดยมีจุดเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus)ที่ทําใหเกิดความตองการ เมื่อสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาในความนึกคิดของผู
ซ้ือหรือผูบริโภค ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา (Buyer’s Black Box) ทําใหเกิดการตอบสนองของผูบริโภค(Buyer’sResponse) หรือการตัดสินใจของ
ผูบริโภค (Buyer’sPurchase Decision) โดยการซ้ือหรือไมซ้ือ(การบริหารการตลาดยุคใหม,ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ, 2539, หนา 110 – 112) 
 จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่การมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึง
อาจเรียกวา S – R Theory ดังแผนภาพตอไปนี้ 

สิ่งกระตุ๎น                          กลํองด า                    การตอบสนอง 
      
 
 
 

ภาพที ่1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคอยางนอย หรอื S – R Theory 
 

 ทฤษฎีของ S – R Theory กลาววา ในการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการจะตองเกิดจากสิ่งกระตุนภายนอก ไดแก 
สิ่งกระตุนทางการตลาด และสิ่งกระตุนอื่นๆซ่ึงสิ่งกระตุนทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑแ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขายสิ่งกระตุนเหลานี้จะ
ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑแหรือบริการ 

แนวความคิดเกี่ยวกับสํวนผสมทางการตลาด  
กรอบความคิด 4P (ฟิลิปคอตเลอรแ,2542,หนา 179) 

 แนวคิดของฟิลิปคอตเลอรแ ในงานเขียนเรื่อง กรอบ 4P ประกอบดวย Product (ผลิตภัณฑแ), Price (ราคา), Place (การจัดจําหนาย), 
Promotion (การสงเสริมการตลาด) ไดกลาวไววา กรอบความคิด 4P เป็นการใชมุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูขาย ไมใชมุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูซ้ือ หาก
ตองการมองโดยใชมุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูซ้ือ ตองมองโดยผานหลัก 4C ไดแก ดานลูกคา (Customer), ตนทุน (Cost), ความสะดวกสบาย 
(Convenience) และการติดตอสื่อสาร (Communication) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
โขมพัฒนแ สงเกื้อ (2545) ไดศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคนํ้ามันปาลแมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเป็นผู

ที่มาใชบริการในหางสรรพสินคาแผนกซุปเปอรแมารแเก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 405 คน ผลการทดสอบความสัมพันธแระหวางสวนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑแ มีความสัมพันธแกับจํานวนซ้ือตอครั้ง ความถี่ในการซ้ือ ขนาดของการ
บรรจุขวด สถานที่ที่สะดวกในการซ้ือ สวนดาน ราคามีความสัมพันธแกับวัตถุประสงคแในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ดานชองการจัดจําหนายมีความสัมพันธแกบั
วัตถุประสงคแในการซ้ือ ประเภทของสื่อที่ไดรับการสงเสริมการตลาด และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธแกับวัตถุประสงคแในการซ้ือ จํานวนซ้ือ
ตอคร้ัง เวลาที่สะดวกในการซ้ือ ประเภทของสื่อที่ไดรับการสงเสริมการตลาด บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

วรนุช อภิรักษแเดชาชัย (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางสมุนไพรประเภททําความสะอาด ผลการศึกษา
พบวา ผลิตภัณฑแเครื่องสําอางทําความสะอาดรางกายจากสมุนไพรมีแนวโนมที่ดีมาก  เนื่องจากผูบริโภคยังมีความนิยมและมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑแ
ดังกลาวอยูมาก สงผลใหตลาดของผลิตภัณฑแเครื่องสําอางทําความสะอาดรางกายจากสมุนไพรมีมูลคาสูง และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ปใจจัยที่กําหนดอุป
สงคแของผลิตภัณฑแเครื่องสําอางทําความสะอาดรางกายจากสมุนไพร ที่ศึกษาครั้งนี้พบวา ราคาของผลิตภัณฑแ รายไดของผูบริโภค และรสนิยมของผูบริโภค 
มีผลตอปริมาณความตองการซ้ือสินคา ในเรื่องของการใหความสําคัญทางปใจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแเครื่องสําอางทําความสะอาด
รางกายจากสมุนไพร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับปใจจัยดานผลิตภัณฑแมากที่สุด ในเรื่องของคุณภาพและการที่ไมกอใหเกิดอาการ
แพ/ระคายเคืองตอผิว การมีสวนผสม/วัตถุดิบที่ไดรับรองมาตรฐานแลว และมีสรรพคุณตามที่ระบุไวในฉลาก ปใจจัยรองลงมาคือ ปใจจัยดานราคา ในเรื่อง
ระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 

พิษณุ แกวนัยจิตร (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนายุทธศาสตรแดานการตลาดของกลุม ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ ในจังหวัด
พิษณุโลก : กรณีศึกษากลุมแมบานขวัญใจพัฒนา อําเภอวัดโบสถแ จังหวัดพิษณุโลก โดยการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาการดําเนินและ สภาพ
ปใญหาทางการตลาด และเพื่อกําหนดยุทธศาสตรแดานการตลาดของกลุมแมบานขวัญใจพัฒนา อําเภอวัดโบสถแ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบวา การ
ดําเนินงานของกลุมฯมีการพัฒนามาเป็นลําดับ โดยเกิดจากบรรพบุรุษถายทอดความรูใหและเรียนรูจากประสบการณแ แตสวนใหญไดรับการสนับสนุน จาก
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพปใญหาทางดานการตลาดที่สาคัญ คือ ปใญหาการบรรจุภัณฑแที่ยัง ไมมีความหลากหลาย ปใญหาผลกําไรจากการ
จําหนายมีมูลคาคอนขางนอย ปใญหาการตลาดที่ผูซ้ือไม แนนอน ปใญหาขาดการประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแอยางตอเนื่อง  
 
 
 

สิ่งกระตุนทางการตลาดและสิ่ง
กระตุนอื่นๆ 

กลองดําหรือความรูสกึนึกคิดของ
ผูบริโภค 

การตอบสนองของผูบริโภค 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ผูบริโภคที่ซ้ือ/เคยซ้ือสินคา  OTOP  ที่ผลิตโดย  กลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  จํานวน 325 คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเป็น 3 สวน ประกอบไปดวย  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ  ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ  ตําบล
หนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยจําแนกเป็น 2 สวน ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ (Cronbach, 1990 : 204)  ผลการทดสอบเครื่องมือของแบบสอบถามในสวนที่วัดปใจจัยสวนประสม

ทางการตลาด มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.751 
 2. สถิติบรรยายคุณลักษณะของขอมูล (Descriptive Statistics) 
การอธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอในรูปตาราง (Table) รอยละ  (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 

 
ผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 63.07 และเพศชายคิดเป็นรอยละ 36.92 มีอายุระหวาง 21-30 ปีมาก

ที่สุด คิดเป็นรอยละ 36.92 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นรอยละ 60.62 เป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 
39.08 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001 - 20,000  บาท คิดเป็นรอยละ 42.15  

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า  OTOP  ของผู๎ตอบแบบสอบถาม    
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  จําแนกตามเพศ พบวาสวนใหญประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป  เป็นเพศ

ชายจํานวน รอยละ  55.83  เป็นเพศหญิง  รอยละ  38.54  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญ เพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  
เป็นเพศชาย  รอยละ  47.50  เป็นเพศหญิงรอยละ  52.20  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง    เป็นเพศชาย
รอยละ  59.17  เป็นเพศหญิงรอยละ  50.24  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  เป็นเพศชาย รอยละ  80.83  เป็น
เพศหญิง  คิดเป็นรอยละ  75.12  ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคาเป็นเพศชาย รอยละ  84.17  เป็นเพศหญิง รอยละ  
74.63   
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  จําแนกตามอายุ พบวาสวนใหญประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป สวนใหญ มี
อายุ  21-30  ปี  คิดเป็นรอยละ  75.83  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญตองการอุดหนุนสินคา สวนใหญมีอายุ  21-30  ปี  
คิดเป็นรอยละ  30.83  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็น ตนเอง  สวนใหญมีอายุ  21-30  ปี คิดเป็นรอยละ  57.50  
ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  สวนใหญมีอายุ  21-30  ปี คิดเป็นรอยละ  75.00  ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  
OTOP  สวนใหญซือ้สินคาทันทีเมื่อเห็นสินคา  สวนใหญมีอายุ  21-30  ปี  คิดเป็นรอยละ  81.67   
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาสวนใหญประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป 
สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ  46.19  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก 
สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นรอยละ  35.02  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นรอยละ  41.11 ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คิดเป็นรอยละ  72.59 ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญซ้ือทันทีเมือเห็นสินคา  สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็น
รอยละ  79.70   
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  จําแนกตามอาชีพ พบวาสวนใหญประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป สวนใหญ
เป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นรอยละ  52.76  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา OTOP  สวนใหญเพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  
สวนใหญเป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ  คิดเป็นรอยละ  40.16  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง  สวน
ใหญเป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นรอยละ  63.78  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็น  วันเสารแและวันอาทิตยแ  สวนใหญเป็น
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นรอยละ  61.42 คน ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา OTOP สวนใหญซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคา  สวนใหญเป็นขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นรอยละ  52.76   

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาสวนใหญประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผา
สําเร็จรูป สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001-20,000  บาท คิดเป็นรอยละ  61.31  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุด  ในการซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญ
เพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,000  บาทหรือต่ํากวา คิดเป็นรอยละ  51.81  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือก
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ซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001-20,000  บาท คิดเป็นรอยละ  56.93  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  
สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001-20,000  บาท คิดเป็นรอยละ  72.26  ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  
สวนใหญซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคา สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001-20,000  บาท คิดเป็นรอยละ  63.50 

3. ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎า  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุํมผ๎าฝูายทอมือ  ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดตาก 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ  ตําบลหนองหลวง  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  
โดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.04  มีปใจจัยดานผลิตภัณฑแที่มีคามากเป็นอันดับแรกโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18  ปใจจัยดานการ
สงเสริมทางการตลาดมีความสําคัญรองลงมา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ปใจจัยที่มีความสําคัญตอมาเป็นปใจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02  และปใจจัยที่มี
ความสําคัญลําดับสุดทายคือ  ปใจจัยดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 เพศของผูบริโภค จากการวิจัยพบวาเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  ที่ไมแตกตางกัน โดยประเภทของสินคา  
OTOP  ที่เลือกซ้ือสวนใหญเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป  มีวัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญ เพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก บุคคลที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแและ  ลักษณะ
การเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  มาลิณี  ฤาชุตกุล  (2550)  ที่ทําการวิจัยเรื่องปใจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาไหมของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา  มีผลการทดสอบสมติฐานพบวา  เพศที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแผาไหมของโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแไมแตกตางกัน 

อายุของผูบริโภค  จากการวิจัยพบวาอายุของผูบริโภคที่ตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  ที่ตางกัน โดยพบวาสวนใหญอายุของ
ผูบริโภคที่มีผลตอปใจจัยในการเลือกซ้ือสินคา OTOP มีอายุระหวาง 21 ถึง 30  ปี  โดยประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือสวนใหญเป็นเสื้อผา
สําเร็จรูป วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญตองการอุดหนุนสินคา บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวน
ใหญเป็นตนเอง  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญซ้ือสินคาทันทีเมื่อ
เห็นสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  ของ  มาลิณี  ฤาชุตกุล  (2550)  ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปใจจัยที่มี ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาผาไหมของ
โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา   ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซ้ือ
ผลิตภัณฑแผาไหมของโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแแตกตางกัน 

ระดับการศึกษาของผูบริโภค  จากการวิจัยพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ตางกัน โดยพบวาสวน
ใหญผูบริโภคมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือสวนใหญเป็นเส้ือผาสําเร็จรูป  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการ
ซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง  ชวงเวลาเลือก
ซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญซ้ือทันทีเมือเห็นสินคา  ซ่ึงงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ     ปิยะวรรณ  แสงทอง  (2550)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการการศึกษา  มีความสัมพันธแกับการตัดสินใจซ้ื อผลิตภัณฑแ
อาหารโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

อาชีพของผูบริโภค จากการวิจัยพบวาอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ตางกัน โดยพบวาสวนใหญผูบริโภคมีอาชีพ
เป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือสวนใหญเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป  วัตถุประสงคแสําคัญที่สุดในการซ้ือสินคา  
OTOP  สวนใหญเพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  
OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  ลักษณะการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญซ้ือทันทีเมื่อเห็นสินคา    ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ  ปิ
ยะวรรณ  แสงทอง  (2550)  ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการการศึกษา  มีความสัมพันธแกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแอาหาร
โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแ  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อาชีพไมมีความสัมพันธแกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอาหารโครงการหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑแ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค  จากการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ตางกัน โดย
พบวาสวนใหญผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000  บาท  โดยประเภทของสินคา  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผาสําเร็จรูป บุคคลที่มีอิทธิพล
มากที่สุดในการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นตนเอง  ชวงเวลาเลือกซ้ือสินคา  OTOP  สวนใหญเป็นวันเสารแและวันอาทิตยแ  ลักษณะการเลือกซ้ือ
สินคา  OTOP  สวนใหญซ้ือทันทีเมื่อเห็นสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปิยะวรรณ  แสงทอง  (2550)  ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปใจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับการการศึกษา  มีความสัมพันธแกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแอาหารโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแ  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  มีความสัมพันธแกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแอาหารโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  
ข๎อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 

การวิจัยในครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะ  ผูบริโภคที่ซ้ือสินคา  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ  ตําบลหนองหลวง  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  
เทานั้น  ในโอกาสตอไปควรศึกษาพฤตกรรมการเลือกซ้ือสินคา  OTOP  ที่ผลิตผาฝูายทอมือของประชาชนในจังหวัดตามภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศไทย  
เพื่อประโยชนแในการวางกลยุทธแขยายตลาดสูภูมิภาคของประเทศแกผูกระกอบการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแจากทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕59 ประเภทโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย 

Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิด เด็กได้ท า ทุนสําหรับอาจารยแนักวิจัยใหม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแประพัฒนแ  เช้ือไทย รองอธิการบดีเขตพื้นที่ตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  ที่ให
การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ซ้ือและเคยซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝูายทอมือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง  
จังหวัดตากที่ใหความอนุเคราะหแในการกรอกแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ 

ประโยชนแที่พึงไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการศึกษาครั้งนี้  
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ป๓ญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกจิชุมชน  
กรณีศึกษา วิสาหกิจชมุชนกลุมํผู๎ผลิตปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ด บ๎านวังโพ หมูํที่ 1 ต าบลวังจันทร๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

Problems and obstacles in the accounting community enterprise.  
A case study of community enterprises the manufacturer, organic fertilizer pellets. Wang Po Moo 1, 

Tambon Wang Chan, SamNgao district, Tak Province. 
 

น้ าฝน  คงสกุล1  ยพรัตน๑  อิ่มพิทักษ๑2  อภิชญา  อิ่มชา3 และศุภณัฐ  แสงอรุณ4 

Namphon  kongsakool, Yobparat  Imphitak, Aphichaya Imcha and Suphanat Sangaroon 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ดบานวังโพ ตําบลวังจันทรแ 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 2) ศึกษาปใญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ดบานวังโพ ตําบลวังจันทรแ อําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ คณะกรรมการดําเนินงานของกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ดบานวังโพ ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ที่มีตําแหนงการบริหารในกลุมจํานวนทั้งสิ้น 6 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลทางสถิติ โดยใช รอยละ 
( percentage ) และคาเฉลี่ย ( mean )  

จากกลุมตัวอยางจํานวน 6 คน ผลการศึกษาพบวา สภาพการจัดทําบัญชีของวิสาหกจิชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ มีการจัดทํา
บัญชีแตยังไมมีการเรียนรูระบบบัญชี จึงมีเพียงการจดบันทึกบัญชีแบบงาย ๆ  โดยใชสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพียงไมกี่เลม  ดังนั้น
การจัดทําบัญชีจึงมีลักษณะเหมือนเป็นการเตือนความจําวาไดมีการซ้ือวัตถุดิบเพื่อนํามาผลิตสินคาเพื่อออกจําหนายและจําหนายไดในจํานวน เงินเทาไร
มากกวาการมุงหวังที่จะจัดทําบัญชีใหถูกตองตามหลักการทางบัญชี   

ดานปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
โดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี  ดานความรวมมือและประสานงาน 
และดานความรูความสามารถ  
 
ค าส าคัญ : บัญชี , วิสาหกิจชุมชน , ปใญหาและอุปสรรค 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study the  accounting of community enterprises the manufacturer of organic fertilizer pellets 
group Wang Po  Tambon Wang Chan Ngao district , Tak province. 2) study of problems and obstacles of the accounting of 
community enterprises the manufacturer of organic fertilizer pellets group Wang Po  Tambon Wang Chan Ngao district , Tak 
province. 

The sample group of this research was a Working Committee of community enterprises the manufacturer of organic 
fertilizer pellets group Wang Po  Tambon Wang Chan Ngao district , Tak province. Whose posotion in the management group, a 
total of 6 samples, collect data using interviews and questionnaires. Statistical analysis using a percentage (percentage) and the 
average (mean) 

The sample consisted of six peple, the study foung. The preparation of the accounts of the Community enterprises the 
manufacturer of organic fertilizer pellets group Wang Po . There are accounting, but also do not have to learn the system 
account, so there is just a simple account notes, using book and accounting documents for the few books. Thus the accounting 
of what looks like a reminder that I have to buy raw materials to produce goods to sell, and sold in an amount more than how 
much you look forward to the correct accounting principles. 

Problems and obstacles in the accounting of community enterprises the manufacturer of organic fertilizer pellets group 
Wang Po Tambon Wang Chan Ngao district , Tak province is a very important level. Sort descending priority. Therefore, this 
document and the accounting methods and the coordination and aspects and knowledge capabilities. 

 
Keywords : Accounting, Community enterprise , Problems and Obstacles  
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บทน า 
วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) คือ“การประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว เพื่อจัดการทุนของชุมชน

อยางสรางสรรคแ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู 
ภูมิปใญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม (กฎเกณฑแทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเป็นชุมชน เป็นพี่นองไวใจกัน) ใหเกิดปร ะสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ยังประโยชนแใหชุมชนผูเป็นเจาของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก”(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร,2554) 
      จากการสํารวจการจัดทําบัญชีของผูจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในเบื้องตนพบวา  วิสาหกิจชุมชนหลายแหงในจังหวัดตากผูจัดทําบัญชียังขาด
การวางแผนการดําเนินงาน การควบคุมภายในที่ดี และการบันทึกบัญชีที่ถูกตองเหมาะสม หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนดังกลาวคือ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุย
อินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทําใหขาดขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวางแผนเพื่อการบริหารและจัดการ
ธุรกิจชุมชนได เนื่องจากการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชีของธุรกิจชุมชนนั้นเป็นสิ่งสําคัญ ถาสามารถทราบรายไดจากการดําเนินงานและรายจาย
จากการดําเนินงานที่แทจริง กลุมสามารถทราบถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นและสามารถนําผลการดําเนินงานดังกลาวไปวางแผน และบริหารจัดกา ร
เพื่อใหเกิดผลประโยชนแสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ  หรือเรียกวา  กําไร  เมื่อกลุมมีผลการดําเนินงานที่ดีมีผลกําไร สามารถนํากําไรดังกลาวจัดสรรใหกับ
สมาชิกในกลุมเพื่อเป็นผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อสมาชิกในกลุมมีรายไดมากกวารายจายมีผลทําใหสมาชิกมีเงินออมและสามารถนํารายไดดังกลาวชําระ
หนี้ที่มีอยูรวมถึงลดการเพิ่มหนี้ในอนาคตได  รวมกับดําเนินชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปใญหาความยากจนจะลดลง ชุมชนจะอยูดีกินดีมากขึ้น 
ดังนั้นการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิขชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเกิดขึ้นไดตองมีระบบบัญชีที่เหมาะสม ผูจัดทําบัญชี ควรมีความรอบรู ในเรื่องของวิชา
ความรูดานการบัญชีอยางดี และปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ยุติธรรม และเป็นกลาง ดําเนินการดายความโปรงใส เชื่อถือได และไมมีอคติตอตนเอง ตอ
วิชาชีพ ตอองคแกร และตอสาธารณชน และนําเสนอขอมูลทางการเงินที่เป็นจริง เพื่อหาแนวทางแกไข และนําพาองคแกรใหอยูรอ ดปลอดภัยและประสบ
ความสําเร็จตามเปูาหมายที่ไดกําหนดไว  
 จากปใญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยคาดหวังวาขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาผูจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก และ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สามารถนําสภาพปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีที่เกิดขึ้นจริงไปประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาใหการจัดทําบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนตางๆ ในจังหวัดตาก ใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสามารถใชเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลดานการเงินและธุร กิจใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน สรางผลตอบแทนที่มั่นคงแกสมาชิกและอํานวยประโยชนแแกชุมชนใหมีความเขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอ             

สามเงา จังหวัดตาก 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  
บริบทและสภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดตาก 
จังหวัดตากมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรคแ อุทัยธานี กาญจนบุรี และ

ประเทศสหภาพพมา แบงเขตการปกครองเป็น 9 อําเภอ ซ่ึงการปกครองทองถิ่นจําแนกได คือ 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 15 เทศบาลตําบล 53 
อบต. ตําบล 63 ตําบล 559 หมูบาน และ 171,090 หลังคาเรือนอาชีพหลักของประชากรจังหวัด คือ การทํานา เพาะปลูกพืช เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง มะมวง นุน กลวยไข การประมงน้ําจืด การเลี้ยงวัวพันธุแเนื้อ ซ่ึงเป็นอาชีพที่ไดรับการสงเสริม  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดไดแก  ขาว
นาปี ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถั่วเขียวผิวมัน มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ลําไย กลวย ขาวนาปี ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถั่วเขียวผิวมัน มันสาปะ
หลัง ถั่วเหลือง ลําไย กลวย ไข สมเขียวหวาน ผักกาดขาวปลี พริก มันฝร่ัง และปใจจุบันไดสงเสริมการปลูกออยเพื่อผลิตเอทานอล นับวาเป็นพืชใหม และ
จะเป็นพืชที่มีอนาคตดีชนิดหนึ่งของจังหวัด(สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก,2559) 

แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) หมายถึง “การประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว เพื่อจัดการทุนของ

ชุมชนอยางสรางสรรคแ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู ภูมิปใญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม (กฎเกณฑแทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเป็นชุมชน เป็นพี่นองไวใจกัน) ใหเกิดประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ยังประโยชนแใหชุมชนผูเป็นเจาของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก” 

สําหรับความหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้น วิสาหกิจชุมชน หมายความวา “กิจการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคาการใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาว ไมวาจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเป็นนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑแท่ีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกาศกําหนด” (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน,2548) 
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน 
ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่บันทึกบัญชีดวยมือ ประกอบดวย สมุดบัญชี 10 เลม และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 3 เลม ดังนี้(กรมตรวจ

บัญชีสหกรณแ ,2555) 
1. สมุดเงินสด     
2. สมุดบันทึกรายการทั่วไป   
3. สมุดบันทึกตนทุนกําไร  
4. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป   
5. สมุดบัญชียอยลูกหนี้   
6. ทะเบียนคุมวัตถุดิบ   
7. ทะเบียนคุมสินคา   
8. ทะเบียนทรัพยแสินถาวร  
9. สมุดบัญชียอยเจาหนี้   
10. ทะเบียนสมาชิกและหุน   
11. ใบเสร็จรับเงิน  
12. ใบเบิกเงิน  
13. ใบขายเช่ือ  

แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงาน 
การประสานงาน (Coordination)  ความหมายของภาครัฐ คือ “การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อใหงานและเจาหนาที่ฝุายตาง ๆ  รวมมือ

ปฏิบัติงานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมทําใหงานซํ้าซอน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเป็นไปอยางราบรื่น สอดคลองกับ
วัตถุประสงคแ และนโยบายขององคแกรนั้นอยางสมานฉันทแและมีประสิทธิภาพ” สวนความหมายในภาคธุรกิจ นิยมใหความหมายวา “การติดตอสื่อสารให
เกิดความคิดความเขาใจในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคแอยางสมานฉันทแเพื่อ    ใหงาน
ดําเนินไปอยางราบรื่น ไมเกิดการทํางานซ้ําซอน ขัดแยง หรือเหลื่อมล้ํากัน” (เทคนิคการประสานงาน ,2555 : ออนไลนแ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
ชัดตา รัตนานนทแ (2548 )ศึกษาปใญหาและทางแกปใญหาสําหรับระบบบัญชีของวัดไทยในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาครั้งนี้ไดขอสรุปวาวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีและระบบบัญชีของวัดไทยในกรุงเทพ    มหานครสวนใหญไมเหมาะสมตามแนวทางการปกิบัติทางบัญชีและขาดการควบคุมภายในที่ดี 
โดยเฉพาะระบบการจายเงิน และทรัพยแสิน ผูจัดทําบัญชีสวนใหญขาดประสบการณแและขาดความรูดานบัญชี นอกจากนี้ระบบบัญชีปใจจุบันไมมีการ
แบงแยกหนาที่ในการดูแลทรัพยแสินกับการจัดทําบัญชี ซ่ึงอาจนําไปสูการทุจริตไดงาย การศึกษาครั้งนี้ไดแนะนําระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดของวัดอัน
จะนําไปสูการควบคุมภายในที่ดี พรอมทั้งเสนอแนะใหมีการจัดทําผังบัญชีและรหัสบัญชี การเสนอรูปแบบของเอกสารบัญชี รายงานทางการเงิน การ
กําหนดทางเดินเอกสารของวงจรที่สําคัญเพื่อการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในใหดียิ่งขึ้น 
 ประนอม คําผา (2549 ) ศึกษาสภาพปใญหาทางดานการบัญชีของสถานประกอบการประเภทหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัดในเขตภาค
อีสานตอนลาง จํานวน 371 แหง ระหวางเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2548 พบวาปใญหาดานการบัญชี 10 อันดับแรกของกลุมประกอบดวย ลูกหนี้คาง
ชําระเป็นเวลานานบริษัทไมไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไมได บันทึกบัญชีสินคาไมครบถวนตามรายการรับ จายสินคา สินคาใน
คลังสินคามีจํานวนมากทําใหเกิดการเสื่อมสภาพลาสมัย จัดทําบัญชีไมครบถวน บันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทลาชา เอกสารประกอบการลงบัญชีไม
สมบูรณแ มีเอกสารประกอบการลงบัญชีแตลืมนํามาลงบัญชี มีคาใชจายบางประการไมสามารถควบคุมไดทําใหคาใชจายตัวนั้นสูงกวาปกติและมีสินคาหาย
จากคลังสินคาตามลําดับ 

 สุภาพร เพงพิศ(บทคัดยอ; 2553) การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปใญหาในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษา การใชความรูดานวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชี ปใญหาในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชี และศึกษาอิทธิพลของขอมูลสวน
บุคคล ขอมูลสํานักงานบัญชีและการใชความรูดานวิชาชีพบัญชีที่มีตอปใญหาในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร จากการสํารวจกลุม
ตัวอยางสํานักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 320 แหง  ผลการวิจัย พบวามีการใชความรูทางดานการทําบัญชีมากที่สุด ในการจัดทํางบการเงิน 
ไดแก งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เป็นตน รองลงมาเป็นการใชความรูดานวิชาชีพดานการบัญชีภาษีอากรในการยื่นแบบภาษีเพื่อนํา สง
กรมสรรพากร และการใชความรูวิชาชีพดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ สําหรับปใญหาในการจัดทําบัญชีพบวา 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีมีปใญหามากที่สุด รองลงมาเป็นปใญหาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําบัญชีและปใญหาความยุงยากจากการถูก
ตรวจสอบการทําบัญชีโดยเจาพนักงานกรมสรรพากร   
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ดบานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จํานวน  10 คน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสามเงา จังหวัดตาก, 2558)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง       
ซ่ึงพิจารณาจากคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง โดยมีตําแหนงการบริหารงานในกลุมฯ ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน คือ  1. ประธานกรรมการ             
2. รองประธานกรรมการ 3. เลขานุการ 4. เหรัญญิก 5. กรรมการผูชวยเลขานุการ 6. กรรมการผูชวยเหรัญญิก  
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 ใชแบบสอบถาม เพื่อสํารวจขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สภาพในการจัดทําบัญชีปใญหาและอปุสรรคการจัดทําบัญชีโดยแบบสอบถามมี
ทั้งหมด 3 สวน 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 ตําบลวังจันทรแ 
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปใญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ หมูที่ 1 
ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก ซ่ึงเป็นคําถามลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scalc)   เกี่ยวกับเรื่องปใญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีของกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด  แบงคําถามได  3  ดาน ดังนี้ 

- ปใญหาดานความรูความสามารถของผูจดัทําบัญชี 
- ปใญหาดานเอกสารและวิธกีารบัญชี 
- ปใญหาดานความรวมมือและการประสานงาน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยจําแนกเป็น 2 สวน ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ (Cronbach, 1990 : 204)  ผลการทดสอบเครื่องมือของแบบสอบถามในสวนที่วัดปใญหาและ

อุปสรรคในการจัดทําบัญชีฯ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.75 
     2. สถิติบรรยายคุณลักษณะของขอมูล (Descriptive Statistics) 

   การอธิบายลักษณะทัว่ๆ ไปของขอมลูที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอในรูปตาราง (Table) รอยละ  (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 
 
ผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 บริบทของวิสาหกิจชุมกลุํมผ๎ูผลิตปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ด บา๎นวังโพ 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมฯ  พบวากลุมผูผลิตปุยอินทรียแอดัเม็ดบานวังโพ ไดจดทะเบียนรายชื่อวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสาม
เงา รหัสทะเบียนเลขที่ 6-63-03-06/1-0016 โดยใชชื่อกลุมวา วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ จังหวัดตาก 
ตั้งอยูเลขที่ 29/2 หมู 1 ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัด โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกรวมจํานวน 40 คน ลักษณะการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคา ปุยอินทรียแอัดเม็ด การบริหารจัดการของกลุมมี ประธานเป็นผู
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสินคา จัดซื้อวัตถุดิบจากภายในหมูบานและจากภายนอกหมูบานคือพอคาคนกลาง แลวนํามาเขาสูกระบวนการผลิต เมื่อผลิต
เสร็จจําหนายโดยการฝากขายตามรานคาในทองถิ่นและผลิตตามความตองการของคนในทองถิ่น รายการคานั้นมีการรับเงินจากการขายสินคาเป็น เงินสด
และเงินเช่ือ การจายเงินซ้ือวัตถุดิบเป็นเงินสดและเงินเช่ือ มีการจายคาใชจายในการผลิตและคาแรงงาน ระบบบัญชี  ใชวิธีการบันทึกบัญชีรับเงินและการ
จายเงินจากการซ้ือสินคาและการขายสินคา  โดยใชสมุดบัญชีเพียงเลมเดียวดวยมือทําการบันทึกรายการคามีการจดบันทึกเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสด
จายเฉพาะบางวันเทานั้นไมไดจดบันทึกบัญชีทุกวันที่เกิดรายการทางบัญชี ไมมีเอกสารทางบัญชี ไมมีสมุดบัญชีและทะเบียนคุม ไมมีกา รจัดทําเอกสาร
หลักฐานในการบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารใชวิธีการหนีบเอกสารไวกับสมุดจดบันทึกรายการ 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษาของผูจัดทําบัญชี พบวาโดยสวนใหญผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนฯมีระดับการศึกษาประถมศึกษา  คิดเป็นรอยละ  66.67  

รองลงมาระดับ มัธยมศึกษา จํานวน 1 คนและระดับปวช. จํานวน  1  คน  สาขาวิชาที่ผูจัดทําบัญชีศึกษาพบวาโดยสวนใหญผูจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนฯ
ศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ  คิดเป็นรอยละ  83.33  รองลงมาเป็นสาขาบริหาร  คิดเป็นรอยละ  16.67 

2. สภาพทั่วไปของการจดัท าบญัชขีองวิสาหกิจชมุชนกลุํมผ๎ูผลิตปุย๋อินทรีย๑อัดเม็ด บ๎านวังโพ ต าบลวังจันทร๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
การปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ โดยสวนใหญผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนฯปฏิบัติงานในตําแหนงเป็นเวลา 

1 – 3 ปี  คิดเป็นรอยละ 66.67 รองลงมา นอยกวา 1 ปี คิดเป็นรอยละ  33.33 ผานการฝึกอบรมการจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯโดยสวนใหญ
ผูจัดทําบัญชีไมเคยผานการฝึกอบการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นรอยละ 66.67 และผานการฝึกอบรมการจัดทําบัญชีวสิาหกิจชุมชน  คิดเป็นรอยละ 
16.67 จํานวนครั้งที่ฝึกอบรมการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพสวนใหญไมเคยเขารับ
การฝึกอบรม คิดเป็นรอยละ 83.33 และมีผูจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนไดรับการฝึกอบรมไมเกิน 1 คร้ัง/ปี คิดเป็นรอยละ 16.67 เครื่องมือที่ใชในการบันทึก
บัญชีพบวา  กลุมตัวอยางมีการบันทึกบัญชีดวยมือ คิดเป็นรอยละ 100 สมุดบัญชีและเอกสารที่จัดทําบัญชีของกลุมวิ สาหกิจชุมชนฯ มีสมุดบัญชีและ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ สมุดเงินสด สมุดบันทึกรายการทั่วไป ทะเบียนสมาชิกและหุนและใบเสร็จรับเงิน 

3. ป๓ญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชขีองวิสาหกิจชุมชนกลุํมผ๎ูผลิตปุย๋อินทรีย๑อัดเม็ด บา๎นวังโพ ต าบลวังจันทร๑ อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

ระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีดานความรูความสามารถ  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชี  ดานความรูความสามารถในระดับมากที่สุด  ในประเด็นทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีอยางถูกตองครบถวน  ทานสามารถแกไข
ปใญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดทําบัญชีได  และรองลงมามีระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี  ดานความรูความสามารถในระดับมาก ในประเด็นทาน
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รูขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นขอบังคับของกลุม ทานไดรับการอบรมความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ   และทานเขาใจใน
วัตถุประสงคแการจัดตั้งกลุมเป็นอยางดี 

ระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี พบวากลุมตัวอยางมีระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชีในระดับมากที่สุด ในประเด็นการบันทึกรายการบัญชีในสมุดเ งินสดรับ สมุดเงินสดจาย  การจําแนกรายการวาเป็น
สินทรัพยแสวนตัวออกจากสินทรัพยแของกิจการ  การจําแนกคาใชจายในการผลิต(ตนทุนการผลิต) ชื่อบัญชีมีมากจนเกินไป มีระดับปใญหาและอุ ปสรรคใน
การจัดทําบัญชีดานเอกสารและวิธีการทางบัญชีในระดับมาก  ในประเด็นเอกสารที่ใชในการประกอบการบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก  ความถูกตองและ
ขั้นตอนการอนุมัติการเบิกจายวัตถุดิบ  และการตรวจสอบยอดคงเหลือของวัตถุดิบ  

ระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีดานความรวมมือและประสานงาน พบวากลุมตัวอยางมีระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ดานความรวมมือและประสานงานในระดับมากที่สุด  ในประเด็นการประสานความรวมมือกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นในการจัดทําบัญชี  มีระดับปใญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีดานความรวมมือและประสานงานในระดับมาก ในประเด็นประธานกลุมไดใหความรวมมือในการใหขอมูลทางบัญชีและสมาชิก
ในกลุมไดใหความรวมมือในการใหขอมูลทางบัญชี 
 ระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีโดยรวม พบวากลุมตัวอยางมีระดับปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีดานเอกสารและวิธีการ
ทางบัญชีในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 รองลงมาดานความรวมมือและประสานงาน คาเฉลี่ยเทากับ  4.18 และมีระดับปใญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชี ดานความรูความสามารถ คาเฉลี่ยเทากับ  4.08    
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยขางตน  พบวาสภาพการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ ตําบลวังจันทรแ อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก  มีการจัดทําบัญชีแตยังไมมีการเรียนรูระบบบัญชี  จึงมีเพียงการจดบันทึกบัญชีแบบงาย ๆ  โดยใชสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีเพียงไมกี่เลม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่วิสาหกิจชุมชนกอตั้งขึ้นโดยกลุมคนซ่ึงโดยสวนใหญเป็นชาวบานที่ไมไดมีความรูหรือไมไดศึกษาวิชาทาง
บัญชีโดยเฉพาะและตัวเลขทางการเงินก็ไมไดมีความซับซอน  ดังนั้นการจัดทําบัญชีจึงมีลักษณะเหมือนเป็นการเตือนความจําวาไดมีการซ้ือ วัตถุดิบเพื่อ
นํามาผลิตสินคาเพื่อออกจําหนายและจําหนายไดในจํานวนเงินเทาไรมากกวาการการมุงหวังที่จะจดัทําบัญชีใหถกูตองตามหลักการทางบัญชี  ซ่ึงการบันทึก
บัญชีแบบงายๆ นี้สอดคลองกับวิสาหกิจชุมชนกรุ฿ปรักษแดอนเจดียแ อ.ดอนเจดียแ  จ.สุพรรณบุรี (กรมตรวจบัญชีสหกรณแ,  2558) ซ่ึงนายศัก ดิ์ศรี  อินทรแ
บํารุง  รองประธานกรรมการกรุ฿ปรักษแดอนเจดียแ  กลาววา ในระยะเริ่มตนวิสาหกิจชุมชนกรุ฿ปรักษแดอนเจดียแ  ยังไมมีการเรียนรูระบบบัญชี จึงจดบันทึก
บัญชีแบบงาย ๆ ทําใหเกิดความยุงยากตอการตรวจสอบจากคณะกรรมการและสมาชิกดวยกัน แตเมื่อทางสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแสุพรรณบุรี  ไดเขา
มาแนะนําใหความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดทําบัญชี แจกสมุดและเอกสารสําหรับประกอบการทําบัญชีและไดเรียนรูกระบวนการทําบัญชีแลวทําใหพบขอ
แตกตางอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความถูกตอง ความชัดเจน และสามารถตอบคําถามดานการเงินแกสมาชิกได 

ดานปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ด บานวังโพ ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
มีการบันทึกบัญชีดวยมือทําใหเกิดปใญหาเรื่องความสะดวกในการปฏิบัติงาน ความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและแมนยํา เพราะการบันทึกบัญชีด วยมือ 
จําเป็นที่จะตองใชความละเอียดในการจดบันทึกและคํานวณตัวเลข  มีปใญหาดานการรวมมือและประสานงาน ระหวางประธานกลุมและสมาชิกในกลุม
รวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่บุคคลเหลานี้ยังไมเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชี  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาปใญหาและอุปสรรค
ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)  กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคแ 
ของ ศิริวรรณ  สุมเล็ก วาปใญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)  คือปใญหาทางดานความรวมมือและ
ประสานงาน ไดแก ความรวมมือจากผูตรวจสอบบัญชีในการใหคําแนะนําการจดัทําบัญชี ความรวมมือจากผูบริหารในการใหขอมูล ความรวมมือจากบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกองคแกร ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ  เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี ปใญหาดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี  จากการศึกษาพบวา ปใญหา
และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงพบวา มีปใญหาในเรื่องการทําบัญชี ซ่ึงมีแบบฟอรแมตา ง ๆ มากมาย รวมทั้งสมุดที่จัดทํามีหลายเลมทํา
ความเขาใจยาก และทําใหไมอยากทําบัญชี และทางกลุมขาดผูทําหนาที่จัดทําบัญชีที่มีความรูความสามารถเพียงพอ จึงมีปใญหาดานความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีที่ถูกตองครบถวน  สอดคลองกับการศึกษาของ ชัดตา  รัตนานนทแ ที่ศึกษาปใญหาและทางแกปใญหาสําหรับระบบบัญชีของวัดไทย
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา ผูจัดทําบัญชีสวนใหญขาดความรูดานบัญชี  ซ่ึงปใญหาที่เกิดขึ้นขัดกับแนวคิดเกี่ยวกับความรูความสามาร ถของนักบัญชีที่
จะตองประกอบดวยความรู จรรยาบรรณ ทักษะความเป็นมืออาชีพและประสบการณแในการทํางาน 
  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหแจากทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ ๒๕59 ประเภทโครงการวิจัย ภายใตโครงการวิจัย 
Hands-on เรียนรูชุมชน ครูไดคิด เด็กไดทํา ทุนสําหรับอาจารยแนักวิจัยใหม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยาง
สูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแประพัฒนแ  เช้ือไทย รองอธิการบดีเขตพื้นที่ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ที่ให
การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแอัดเม็ดบานวังโพ ตําบลวังจันทรแ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ใหความอนุเคราะหแ
ดานขอมูลและใหความอนุเคราะหแในการกรอกแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ 
 ประโยชนแที่พึงไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการศึกษาครั้งนี้ 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางความสามารถในการท าก าไรกับอัตราผลตอบแทนจากสํวนตํางราคาห๎ุน 
ของบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

The Relationship Between the Profitability and the Return Rate from the Share Price Differences of 
those Energy and Utilities Companies listed in Stock Exchange of Thailand 

 
 ซัยนุบดิน  จินตรา1 นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ2  ศิษฏ๑ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย๑3 และฐานกุล กุฏิภักดี4  

Sainubdin Jintra,  Nirunkait  Liwkhunupakarn, Sitthawat  Munssetthawit and Thanakul kutipakdee 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อหาความสัมพันธแระหวางความสามารถการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนสวนตางราคาหุนบริษัทหมวดพลังงาน
และสาธารณูปโภคและทดสอบแบบทํานายที่เหมาะสมกบัหุนหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยศึกษาบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 17(ราย)
ใชแบบจําลองวิเคราะหแสมการแสดงความสัมพันธแผลการศึกษาพบวา 1) อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยแรวมROAมีความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนสวน
ตางราคาหุนที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)อัตราสวนกําไรสุทธิตอ
สวนของผูถือหุน ROE มีความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) 3) 
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดNPM มีความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนสวนตางราคาหุนที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน)  4)  อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายได OIM มี
ความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)และบริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน)  
และ 5) แบบทํานายเหมาะสําหรับนําไปใชตัดสินใจลงทุนในหุนบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน) 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการทํากําไร, อัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุน, บริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 
 
Abstract 
 This investigate aims to study the relationship between the profitability and the return rate, from the share price 
differences, of those Energy and Utilities Companies listed in stock exchange of Thailand. The data are collected from 17 Energy 
and Utilities Companies listed in Stock exchange of Thailand by the Relational Equation Analysis Model The research findings 
indicate that 1)  There was significant relationship between Return on Asset (ROA) and the Share Price Differences Ratio at 0.05 in 
MDX Public Company Limited and Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited. 2)  There was significant 
relationship between Return on Equity (ROE) and the Share Price Differences Ratio at 0.05 in MDX Public Company Limited. 3)  
There was significant relationship between Net Profit Margin (NPM) and the Share Price Differences Ratio at 0.05 in Demco Public 
Company Limited., Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited., and Electricity Generating Public Company 
Limited. 4)  There was significant relationship between Operating Income Margin (OIM) and the share price differences ratio at 0.05 
in Demco Public Company Limited., and Electricity Generating Public Company Limited. 5) The model is suitable to be applied in 
making decision for MDX Public Company Limited., Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited., Demco 
Public Company Limited., and Electricity Generating Public Company Limited. 
 
Keywords : profitability, the return rate from the share price differences, those Energy and Utilities Companies listed 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยแในปใจจุบัน เนื่องจากเป็นการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคไดมีวิวัฒนาการ และการพัฒนาการดานเทคโนโลยีจนเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซ่ึงพลังงานเชิงพาณิชยแที่มีอยูในประเทศทั้งหมดประกอบดวย น้ํามัน ถานหิน ก฿าซธรรมชาติ รวมถึงพลังงานไ ฟฟูา ซ่ึงเป็น
โครงสรางพื้นฐานที่มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สรางรายไดและผลกําไร และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซ่ึงมีอัตรา
การเติบโตสูงมาก ภายใตความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ กาวหนาของประเทศ จึงจําเป็นตองมีการลงทุนเพื่อขยายตัวในอุตสาหกรรมตางๆ และ
ตองใชเงินในการลงทุนจํานวนมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงไดจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยขึ้นมา เพื่อใชเป็นแหลงระดมเงินทุนในการขยายการลงทุน
ภายในประเทศ และเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ ที่ตองการขยายธุรกิจดวยตนทุนที่ตํ่ากวาการกูยืมเงินจากธนาคาร และเป็นการเปิดโอกาสประชาชน
ทั่วไปเขามาลงทุนในหลักทรัพยแซ่ึงจะเป็นการกระจายรายไดจากผูประกอบการไปสูประชาชน (กรรณิการแ ธรรมสรางกุร, 2552 : 2) 
 ปใจจุบันหลักทรัพยแที่ไดรับความนิยมจากนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ คือ หลักทรัพยแกลุมพลังงาน เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศและถือไดวาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานใน การรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ  เป็นสิ่งที่จําเป็นในการอุปโภคบริโภค
และที่สําคัญยังเป็นที่นิยมจากนักลงทุนมากที่สุดตลอดชวงระยะหลายปีที่ผานมาจากเหตุการณแดังกลาวรัฐบาลไทย จึงเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรม
ดาน พลังงาน ซ่ึงถือไดวาเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญในภาคการผลิต การอุปโภคและบริโภคของประชาชนจึงไดมีการสงเสริมการระดมเงินทุนผานตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหมีการลงทุนจากภาคตางๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงนักลงทุนในตางประเทศ และไดนํา
บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจบางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย เพื่อเป็นการแปรรูปของบริษัทที่รัฐถือหุนเป็นสวนใหญมากระจายหุน 
เพื่อใหนักลงทุนไดมีสวนรวมในการลงทุนและเพื่อการขยายการจัดหาพลังงานมาใชในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอภายในประเทศ  (ปราถนา ขุดสุวรรณ, 
2556 : 1) 
 การลงทุนซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยถือเป็นวิธกีารที่นักลงทุนใหความสนใจ และสิ่งสําคัญที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุน 
คือ ราคาหุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปในผล (Dividend) และกําไรจากการขายหลักทรัพยแ (ผลตางราคาซื้อกับราคาขาย หรือ Capital 
Gain or Loss) ดังนั้น นักลงทุนจึงพยายามหาเครื่องมือเพื่อใชในการวิเคราะหแหลักทรัพยแเพื่อชวยในการตัดสินใจลงทุน   
 การวิเคราะหแหลักทรัพยแจากปใจจัยพื้นฐาน เป็นแนวทางหนึ่งที่นักลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุนไดอยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยง
และเพิ่มผลตอบแทนใหกับนักลงทุนได นอกจากนี้งบการเงินถือเป็นแหลงขอมูลเชิงปริมาณที่สําคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน  เชน กําไรสุทธิ ( Net 
Income/Net Profit), อัตรากําไรสุทธิ, อัตรากําไรตอหุน, มูลคาหุนทางบัญชีตอหุน, อัตราสวนเงินปในผลตอบแทน, อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยแรวม 
(ROA), อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน (ROE)  เป็นตน 
 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงเห็นควรความสัมพันธแระหวางความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนของบริษัท
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย  เพราะเห็นวาเป็นปใจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับผลการดําเนินงานของบริษัทใน
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนของบริษัทในหมวด พลังงานและ
สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 2. เพื่อทดสอบแบบทํานายที่เหมาะสมกับหุนกลุมของบริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การวิเคราะหแอัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสําคัญเพื่อวิเคราะหแรายงานทางการเงิน อธิบายถึงฐานะความมั่นคง
ทางการเงิน ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็นการนําตัวเลขจากงบการเงินที่เกี่ยวของกันมาหาอัตราสวนตางๆ เพื่อใหงายตอการวิเคราะหแ ใชเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกิจการในอดีตหรือเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ชวยใหเขาใจสุขภาพทางการเงินและผลการดํา เนินงานของ
กิจการไดดียิ่งขึ้น (เอิญ สุริยะฉาย, 2558 : 70-106)  
 การวิเคราะหแงบการเงิน เป็นการนําขอมูลไปพยากรณแฐานะการเงินในอนาคตของกิจการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
กิจการ รวมทั้งเพื่อเลือกวาจะลงทุนในกิจการนั้นๆ หรือไม (ดวงสมร อรพินทแ และคนอื่นๆ : 2557, 213) 
 การวิเคราะหแงบการเงิน เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ชวยในการวิเคราะหแงบการเงิน เพื่อนําไปใชประโยชนแในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา และเพื่อใชในการวางแผนและการพยากรณแฐานะทางการเงินในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณแและเพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต (จันทรแเพ็ญ บุญฉาย, 2556 : 147)  
 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร เป็นอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการหารายไดและกําไรของกิจการ ซ่ึงรายไดเป็นสิ่งหนึ่งที่สะทอน
ใหเห็นถึงความสามารถในการกอหนี้ ความสามารถในการเพิ่มทุน สภาพคลอง และความสามารถในการเจริญเติบโตของบริษัท (ธารี หิรัญรัศมี และคน
อื่นๆ, 2558 : 325) 
 สุภาพร ศรีสุกใส (บทคัดยอ : 2556) ทําการศึกษาเร่ืองปใจจัยที่มีผลตอราคาหุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยใช
ปใจจัยในการศึกษา คือ ดัชนีราคากลุมพลังงานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ราคาน้ํามันดิบ (Nymex) ราคาทองคํา อัตราเงินเฟูอ จากการศึกษา
พบวา ที่ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ตัวแปรที่มีผลตอราคาหุน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) คือ ดัชนีกลุมพลังงาน 
ราคาน้ํามันดิบ (Nymex) มีความ สัมพันธแในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน มีความสัมพันธแในทิศทาง
ตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ธนทัต คูพิทักษแ (บทคัดยอ : 2555) ไดศึกษาเร่ือง ปใจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาหลักทรัพยแ กรณีศึกษา บริษัท ไทยออยลแ จํากัด (มหาชน) 
โดยไดศึกษาปใจจัยดังตอไปนี้ คือ ดัชนีราคาหุนกลุมพลังงาน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสแ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก (Nymex) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ตอดอลลารแสหรัฐ  และอัตราเงิน ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ดัชนีราคาหุนกลุมพลังงาน มีความสัมพันธแกับราคาหลักทรัพยแของบริษัท ไทยออยลแ จํากัด 
(มหาชน) ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทหลักทรัพยแในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประ เทศไทย 
จํานวน 42 บริษัท และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาอิสระคือ บริษัทหลักทรัพยแในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแแหงประเทศไทย และมีผลกําไรต้ังแต พ.ศ. 2553-2558 มีจํานวน 17 บริษัท ไดแกหลักทรัพยแ 1)  BAFS  บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 2)  DEMCO บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 3)  EASTW  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  4)  
TTW  บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 5)  BANPU  บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 6) BCP  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  7) EGCO  
บริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน) 8) GLOW  บริษัท โกลวแ พลังงาน จํากัด (มหาชน)  9) LANNA บริษัท ลานนารีซอรแสเซส จํากัด (มหาชน) 10)  MDX 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) 11)  PTT  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 12) PTTEP  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 13)  
RATCH  บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 14) SCG  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 15)  SGP  บริษัท สยามแก฿ส แอนดแปิโตร
เคมีคัลสแ จํากัด (มหาชน) 16)  SUSCO บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)  17)  TOPบริษัท ไทยออยลแ จํากัด (มหาชน) 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความสัมพันธแความสัมพันธแระหวางความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนของบริษัท
ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย มีดังนี้ 

1.  อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรตาง ๆ  ไดแก 
1.1 อัตราสวนกาํไรสุทธิตอสินทรัพยแรวม (ROA)  
 

ROA = 
กําไรสุทธ ิ 

x 100 
สินทรัพยแรวม 

 
1.2 อัตราสวนกาํไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน (ROE) 
 

ROE = 
กําไรสุทธ ิ

x 100 
สวนของผูถือหุน 

1.3 อัตราสวนกาํไรสุทธิตอยอดรายได  (NPM) 

NPM = 
กําไรสุทธ ิ

x 100 
ยอดรายได 

 
1.4 อัตราสวนกาํไรจากการดําเนินงานตอยอดรายได  (OIM) 

OIM = 
กําไรจากการดําเนินงาน  

x 100 
ยอดรายได 

2. อัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุน  สามารถคํานวณได ดังนี้ 
 

Rx = 
P1  -  P0 

P0 
โดยที ่  

 RX =  อัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุน X 
 P1 =  ราคาหุนตนงวด 
 P0 =  ราคาหุนปลายงวด 
 
3.  แบบจาํลองในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาความสัมพันธแระหวางอัตราผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหุนในหมวดหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคกับความสามารถในการทํากําไร ดวยการวิเคราะหแวิธีสมการถดถอยอยางงาย (Simple Liner Regression) โดยสมการแสดงความสัมพันธแ 
คือ (นพพล หาญวิชัยวัฒนา, 2551 :  37) 
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Yij    =    a  +  βxij   
โดยที่  

    =  อัตราผลตอบแทนจากสวนราคาหุนทะเบียนในหมวดหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคของบริษัท  i ณ ไตรมาส  
a     =  คาคงที่ซ่ึงเป็นคาของ    เมื่ออัตราสวนทางการเงินทุกตัวเป็น 0 
β =   คาสัมประสิทธแความถดถอย 
    =  อัตราสวนทางการเงินที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัท i ณ ไตรมาส j  
สมการแสดงความสัมพันธแระหวางความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุน ดังนี้ 

y  =  a + βx1 
y  =  a + βx2 
y  =  a + βx3 
y =  a + βx4 

 
โดยกําหนดตัวแปรตาง ๆ ดังนี ้

x1   หมายถึง  อัตราสวนกาํไรตอสินทรัพยแรวม : ROA 
x2   หมายถึง  อัตราสวนกาํไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน : ROE 
x3   หมายถึง  อัตราสวนกาํไรสุทธิตอยอดรายได : NPM 
x4   หมายถึง  อัตราสวนกาํไรจากการดําเนินงานตอยอดรายได : OIM 
y    หมายถึง  อัตราสวนตางราคาหุน 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาดําเนินการรวบรวมขอมูลงบการเงินและราคาหุน ณ สิ้นไตรมาส 1 - 4 ของบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอมูลทุติภูมิ ตั้งแตปี 2553 ถึงปี 2558 จํานวน  17 บริษัท โดยใชเป็นแหลงขอมูลที่ไดรับการยอมรับจากนัก
ลงทุน 
 การวิเคราะหแขอมูล 

1.  วิธีการวิเคราะหแขอมูล 
1.1 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินและอัตราราคาหุนในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคํานวณอัตราสวนความสามารถในการ

ทํากําไร และอัตราสวนตางราคาหุน ดังนี้ 
1) ใชหลักสถิติ (Percentage) คํานวณอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย อัตราสวนกําไรสุทธิตอ

สินทรัพยแรวม (ROA) อัตราสวนกําไรสุทธิของสวนของผูถือหุน (ROE) อัตราสวนกําไรตอยอดรายได (NPM) อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอด
รายได (OIM)  

2) คํานวณหาผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนโดยใชราคาปิดของหุนเมื่อสิ้นไตรมาส 
1.2 วิเคราะหแหาความสัมพันธแโดยใช Correlation Coefficient และ Simple Linear Regression เพื่อแสดงความสัมพันธแ

ระหวางตัวแปร x และตัวแปร y ณ ระดับนัยสําคัญที่ รอยละ 95  
1.3 พยากรณแอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรที่มีอิทธิพลตออัตราสวนตางราคาหุน วิเคราะหแโดยใชแบบจําลอง (นพพล 

หาญวิชัยวัฒนา, 2551 : 37) วิเคราะหแหาคาความถดถอย (Regression) ดังนี้  
1) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

YBAFSj = a + βROABAFSj 
YBAFSj = a + βROEBAFSj 
YBAFSj = a + βNPMBAFSj 
YBAFSj = a + βOIMBAFSj 

โดยที ่
YBAFSj =  อัตราผลตอบแทนสวนตางราคาหุน บรษิัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
a  =  คาคงที่ซ่ึงเป็นคาของYij เมื่ออัตราสวนทางการเงินทุกตัวเป็น 0 
β =  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระของสมการถดถอย 
ROABAFSj =  อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยแ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ณ ไตรมาส j 
ROEBAFSj =  อัตราสวนกาํไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ณ ไตรมาส j  
NPMBAFSj = อัตราสวนกาํไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) ณ ไตรมาส j  
OIMBAFSj =  อัตราสวนกาํไรสุทธิตอยอดขาย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ณ ไตรมาส j 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางอัตราความสามารถในการทํากําไร ROA,ROE,NPM,OIM        
กับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนของบริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย “ตารางที่ 1” 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาที่พบวา อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยแรวม (Return on Asset : ROA) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสวนตางราคาหุนของ บริษัท 
เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงสวนราคาหุนของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดรายได (Net Profit Margin : NPM) มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสวนราคาหุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) อัตราความสามารถในการทํากําไร OIM 
มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนตางราคาหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของธารี หิรัญรัศมีและคณะ (2558 : 325) กลาววา อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร เป็นอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการหารายไดและกําไร
ของกิจการในชวงระยะเวลาบัญชีนั้นๆ ซ่ึงรายไดเป็นสิ่งหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการกอหนี้ ความสามารถในการเพิ่มทุน สภาพคลองของ
กิจการ และความสามารถในการเจริญเติบโตของบริษัท  
 นอกจากนี้การศึกษา พบวา อัตราความสามารถในการทํากําไร ROA , ROE , NPM , OIM ไมมีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนตางราคา
หุนของกลุมบริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด (ไทยสต฿อกโฟกัส, 2559) กลาววา ปใจจัยที่สงผลใหหุนปรับตัวขึ้นลงนั้น 
ประกอบดวย 1) ผลประกอบการของบริษัท 2) การขึ้นเครื่องหมาย XD, XR , XW  3) การซ้ือขายหุนของผูบริหารบริษัท 4) การประกาศขาวสําคัญของ
บริษัท 5) ตัวเลขเศรษฐกิจและนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาล 6) เหตุการณแไม คาดฝใน เชน การกอการราย น้ําทวม ไฟไหม 7) การซ้ือขายของนัก
ลงทุนและพอรแตของโบรกเกอรแ 8) สถานการณแทางการเมือง และ 9) ปใจจัยตางประเทศ ซ่ึงนักลงทุนควรนํามาประกอบการพิจารณาในการซ้ือขายหุน  
 แบบทํานายพยากรณแอัตราความสามารถในการทํากําไร ROA , ROE , NPM และ OIM ไมเหมาะสมกับการนําไปใชในการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในกลุมบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ยกเวนบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด  (มหาชน) และบริษัท 
ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธารี หิรัญรัศมีและคณะ (2558 : 325) ที่กลาววา การวิเคราะหแงบการเงินโดยใชเทคนิคเพียงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอกับการพิจารณาการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรใชแนวคิดการวิเคราะหแงบการเงินดานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาควบคูไปดวย 
 
ข๎อเสนอแนะการวิจัย 
 ข๎อเสนอแนะในการน าผลการค๎นคว๎าอิสระไปใช๎ 
 อัตราความสามารถในการทํากําไร เป็นขอมูลสําหรับนักลงทุนและผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน แต
ทั้งนี้ผลตอบแทนของการลงทุนขึ้นอยูกับปใจจัยดานอื่นๆ อีก ดังนั้น นักลงทุนหรือนักวิเคราะหแการลงทุนควรใชขอมูลหลาย ๆ ดาน ประกอบการพิจารณา
เพื่อใหการตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข๎อเสนอแนะในการท าการค๎นคว๎าอิสระครั้งตํอไป 
 1.  วิเคราะหแอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ที่จะสงผลตออัตราสวนตางราคาหุน เชน อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน
การจัดการสินทรัพยแ อัตราสวนแสดงความสามารถในการกูยืมหรืออัตราสวนหนี้สิน อัตราสวนแสดงมูลคาทางการตลาด   
 2. วิเคราะหแปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยแ OBV ปใจจัยภายนอกทั้งในและตางประเทศ Find Flow ที่มีผลตอราคาหุน 
 3.  ปใจจัยการเมืองภายในประเทศที่สงผลตอราคาหุน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ  รองศาสตราจารยแ ดร.ศิษฏแธวัช มั่นเศรษฐวิทยแ 
และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ฐานกุล  กุฏิภักดี ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหผลการวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณแ  
 นอกจากนี้ขอขอบคุณผูเขียนและผูเรียบเรียงเอกสารและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่ผูศึกษาไดนํามาอางอิง  ตลอดจนขอขอบคุณแหลงขอมูลที่ผูศึกษา
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจนทําใหไดขอมูลที่สมบูรณแและเป็นประโยชนแตอการศึกษาครั้งนี้ 
 ทายที่สุดขอขอบพระคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ตลอดจนผูอํานวยการและเจาหนาที่
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหแอํานวยความสะดวกในการดําเนินการคนควาอิสระครั้งนี้จนสําเร็จลุลวง
ดวยดี 
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ภาพประกอบและตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธแระหวางอัตราความสามารถในการทํากําไร กับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนของบริษัทในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 

บริษัทในหมวดหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ROA ROE NPM OIM 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) -.080 

(.709) 
-.057 
(.791) 

-.036 
(.868) 

-.135 
(.528) 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) -.361 
(.083) 

-.372 
(.073) 

-.423 
(.039)* 

-.413 
(.045)* 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) -.125 
(.560) 

-.137 
(.524) 

-.000 
(.999) 

-.010 
(.963) 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) .064 
(.765) 

.055 
(.797) 

-.017 
(.935) 

0.22 
(.920) 

บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) -.162 
(.449) 

-.216 
(.311) 

-.219 
(.304) 

-.201 
(.346) 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) .190 
(.373) 

.181 
(.398) 

.129 
(.549) 

.147 
(.493) 

บริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน) -.279 
(.187) 

-.247 
(.245) 

-.483 
(.017)* 

-.469 
(.021)* 

บริษัท โกลวแ พลังงาน จํากัด (มหาชน) -.030. 
(.889) 

-.153 
(.477) 

-.301 
(.152) 

-.256 
(.228) 

บริษัท ลานนารีซอรแสเซส จํากัด (มหาชน) -.204 
(.340) 

-.208 
(.329) 

.056 
(.795) 

-.039 
(.857) 

บริษัท เอ็ม ดี เอก็ซแ จํากัด (มหาชน) -.420 
(.041)* 

-.434 
(.034)* 

-.319 
(.129) 

-.399 
(.054) 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) .130 
(.546) 

.126 
(.559) 

.172 
(.421) 

.089 
(.679) 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) -.266 
(.179) 

-.245 
(.259) 

-.280 
(.185) 

-.295 
(.164) 

บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) -.488 
(.016)* 

-.312 
(.138) 

-.512 
(.011)* 

-.267 
(.208) 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) -.057 
(.793) 

-.055 
(.798) 

-.045 
(.836) 

-.036 
(.867) 

บริษัท สยามแก฿ส แอนดแปิโตรเคมีคัลสแ จํากัด (มหาชน) -.091 
(.672) 

.054 
(.802) 

.028 
(.896) 

.059 
(.786) 

บริษัท ซัสโก จาํกัด (มหาชน) -.174 
(.415) 

-.144 
(.503) 

-.049 
(.820) 

.375 
(.071) 

บริษัท ไทยออยลแ จาํกัด (มหาชน) .256 
(.227) 

.278 
(.189) 

.240 
(.258) 

.245 
(.249) 

 
การศึกษาความสัมพันธแระหวางความสามารถในการทํากําไร กับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางระหวางราคาหุน ของบริษัทในหมวดพลังงาน

และสาธารณูปโภค ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย พบวา 1) อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ROA ไมมีความสัมพันธแกับอัตรา
ผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนกลุมบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  2) อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ROE ไมมีความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตาง
ราคาหุนกลุมบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05ยกเวน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน)  3) อัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไร NPM ไมมีความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนกลุมบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน)  4) 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร NPM ไมมีความสัมพันธแกับอัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหุนกลุมบริษัทหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน) 5) แบบทํานายเหมาะสมกับการนําไปใช
ตัดสินใจเลือกลงทุนในหุน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซแ จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน)   
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การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชขีั้นต๎น 1  
เร่ือง รายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

The Efficiency validation of an Instructional Package on Recording General in Introduction to Accounting 
subject Adjusting for Accounting Program Pibulsongkram Rajabhat University students 

 
รัตนา  สิทธิอํวม1, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล2, สุธีรา วิไลกุล3 

Rattana Sittioum , Patcharintra Chaisomtrakul, Sutheera wilaikul 
 
บทคัดยํอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เรื่องรายการปรับปรุง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 
80/80 และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใชชุดการสอนฝึกปฏิบัติ ประชากรเป็นนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนฝึกปฏิบัติเรื่อง การปรับปรุงบัญชี เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาวิจัย พบวา คาประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ เป็น 81.32/83.46 ซ่ึงแสดงวาประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑแ 80/80 และผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใชชุดการสอนฝึกปฏิบัติ พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังการ
เรียนดวยชุดการสอนฝึกปฏิบัติอยูในระดับดีเยี่ยม  
 
ค าส าคัญ: ชุดการสอนฝึกปฏิบัต,ิ รายการปรับปรุง 
 
abstract 

 The objectives of this research were to construct and to test for the efficiency of the instructional package in 
Introduction to Accounting subject on Adjusting was calculated by 80/80 criteria and to find achievement from using instructional 
package. The population used in this research are Accounting Program Pibulsongkram Rajabhat University students. The research 
instruments consisted of an instructional package on “recording general journal” and achievement test. The statistics for the data 
analysis were mean and standard deviation. 

The research results was the efficiency of the package was 81.32/83.46 with was higher than the 80/80 established 
criteria and achievement for used package found that the package is excellent level.  
 
Keyword: Instructional Package, Adjusting 
 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ไดกําหนดภารกิจหลักไว คือการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยไดดําเนินการและปฏิบัติตามภารกิจดังกลาว แตอาจจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกันไป สําหรับในสวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดใหความสําคัญกับทุกภารกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจดานการสอนตองมีคุณภาพและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซ่ึง
มุงที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง ลักษณะของกิจกรรมควรสนองตอความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
เผชิญสถานการณแ จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง และจัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลา ทุกสถานที่โดยคณาจารยแมีหนาที่อํานวยความสะดวกแก
ผูเรียน ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ (งานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552) 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดมุงเนนมาตรการดานการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเป็นสําคัญ มีการสงเสริมใหผูสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอน หรือสื่อการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ใหผูสอนจัดทําชุดการสอน เพื่อให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตแใชไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูวิจัยซ่ึงเป็นผูสอนในสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการไดเห็นถึง
ความสําคัญ และประโยชนแของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ จึงไดคัดเลือกรายวิชาในกลุ มวิชาการบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑแ 
ดังนี้ เป็นรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ เป็นรายวิชาบังคับ และเป็นรายวิชาขั้นตน ซ่ึงผลการคัดเลือกรายวิชาในกลุมวิชาการบัญชีที่เป็นไปตามเกณฑแที่กําหนด
คือ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 และเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาในการเรียนวิชาการบัญชีขั้นตน 1 ที่ผานมา พบวา นักศึกษายังไม
เขาใจกระบวนการจัดทําบัญชีในเรื่องรายการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด มากที่สุด  

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาการจัดการเรียนรูวิชาการบัญชีขั้นตน 1 ควรมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาฝึกปฏิบัติ อาจจัดเป็นกลุม 
หรือรายบุคคลซ่ึงจะชวยใหนักศึกษามีประสบการณแ และเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาวิชา ผูสอนจึงควรตองมีการจัดเตรียมสื่อการสอนตางๆ ที่ จะใชเป็น

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม email. i_ammoly@hotmail.com  โทร.095-6355625 
2 อาจารยแประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 อาจารยแประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ตัวอยาง ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนรูในรายวิชาการบัญชีขั้นตน 1 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรางชุดการสอนฝึกปฏิบัติ รายวิชาการบัญชีขั้นตน 1 เรื่อง 
รายการปรับปรุง และหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติ เพื่อนํามาใชประกอบการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็ม
ความสามารถ 
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เร่ือง รายการปรับปรุง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใชชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เร่ือง รายการปรับปรุง 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

แนวคิดเกี่ยวกับชุดการสอน 
 บุญชม ศรีสะอาด (2541) ไดกลาวไววา ชุดการสอน คือ สื่อการเรียนหลายอยางประกอบกันจัดเขาไวดวยกันเป็นชุด เรียกวา สื่อประสม             
เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ รัตนา จริงจิตร (2549)  ไดกลาววา ชุดการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสม โดยจัดเอาไวเป็น
ชุดๆ บรรจุอยูในซอง กลอง หรือกระเปา ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและประสบการณแ มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหบรรลุ
จุดประสงคแที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง (2550) ไดระบุวาชุดการสอน หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาที่ซ่ึงนํา
สื่อประสมที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมาใชในระบบการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคแ
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 จากความหมายของชุดการสอนสามารถสรุปไดวา ชุดการสอน หมายถึง ชุดการเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงอาจจะเป็นเอกสาร หรือสื่อการเรียนหลาย
อยางประกอบกันจัดเขาไวดวยกันเป็นชุด รวมเป็นชุดคูมือสําหรับใชฝึกปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตระหนักรูและเพิ่มทักษะความเขาใจในการ
เรียนมากขึ้น 

แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่น ามาใชใ๎นการสร๎างชดุการสอนฝึกปฏบิัต ิ 
เสาวณียแ สิกขาบัณฑิต (2528) ไดอธิบายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่สําคัญในการสรางชุดการสอน ไวดังนี้ 
1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช  เพราะ

ผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและใชเวลาเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ที่แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้มีความแตกตางในดานความสามารถ 
(Ability) สติปใญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) รางกาย (Physical) อารมณแ (Emotion) และสังคม (Social) ผูสรางชุด
การสอนจึงพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่วางไวในชุดนั้นๆ  

2. การนําสื่อประสมมาใช (Multi Media Approach) เป็นการนําเอาสื่อในการสอนหลายประเภทมาใชสัมพันธแกันอยางมีระบบ ความพยายาม
อันนี้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเป็นแหลงใหความรูหลัก  มาเป็นการจัดประสบการณแใหผูเรียนดวยการใชแหลงความรู
จากสื่อประเภทตางๆ  

3. ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) จิตวิทยาการเรียนรูที่เปิดโอกาสใหผูเรียนไดกระทําดังนี้   
     3.1 เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  

3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที  
  3.3 มีการเสริมแรงคือผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่ตนเองทําไดถูกตองเป็นการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป  

3.4 เรียนรูไปทีละขั้น ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  
4. การใชวิธีวิเคราะหแระบบ (System Analysis) โดยการจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกันกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเรียนทุกสิ่งทุกอยางที่จัด

ไวในชุดการสอนจะสรางขึ้นอยางมีระบบมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑแมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือได จึง
นําเอาออกมาใช  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีขั้นตน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงมี 2 กลุม รวมจํานวน 108 คน  

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนฝึกปฏิบัติ เรื่อง รายการปรับปรุง และเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3.  การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
วิธีการวิเคราะหแขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
3.1 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เร่ือง รายการปรับปรุง ทําการวิเคราะหแโดยการบรรยายสรุป และ

ใชสถิติคาเฉลี่ย และรอยละ โดยผูวิจัยนําชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เร่ือง รายการปรับปรุง ไปทดลองใชฝึกปฏิบัติกับนักศึกษาเพื่อหาคา
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยรวบรวมคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติระหวางเรียน และคะแนนรวมของผลลัพธแหลังเรียนมาหาคาประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ 
โดยใชสถิติการหาคาประสิทธิภาพ E1 / E2  
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3.2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ทําการวิเคราะหแ
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานกับคะแนนระดับดี 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ืองการสรางชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พบวา คาประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เรื่อง รายการปรับปรุง เป็น 81.68/83.50 ซ่ึงแสดงวา 
ประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไปตามเกณฑแ 
80/80  
 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใชชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน เร่ือง รายการปรับปรุง พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาการบัญชีขั้นตน เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป หลังการเรียนดวยชุดการสอนฝึกปฏิบัติ อยูในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย = 
24.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  1.834 คิดเป็นรอยละ 82.11) โดยมีคะแนนสูงสุดเป็น 28 คะแนน (คิดเป็นรอยละ 
85.00) และมีคะแนนต่ําสุด 20 คะแนน (คิดเป็นรอยละ 65.00) 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เร่ือง รายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา คาประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เรื่อง รายการปรับปรุง เป็น 81.68/83.50 ซ่ึงสอดคลองกับ 
ปภาพิต ศรีสวางวงศแ (2553) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนฝึกปฏบิัติบทเรียนสําเร็จรูป วิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
บช.บ. การบัญชี ชั้นปีที่ 2 เป็น 80.33/88.30 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 2 หลัง
การเรียนดวยชุดการสอนฝึกปฏิบัติบทเรียนสําเร็จรูป อยูในระดับดีเยี่ยม และสอดคลองกับ บุญชู สนสกุล (2553) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ชุดการสอน
ภาษาไทยเร่ืองชนิดของคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.38/83.48 และนักเรียนไดรับการสอนโดยชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง
ชนิดของคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จํานวนนักเรียนรอยละ 84.38 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนผานเกณฑแรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มลิวรรณ โน฿ตศิริ 
(2553) ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนวิชานาฏศิลปเบื้องตนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.47/83.25 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
นาฏศิลปเบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยในทักษะการปฏิบัตินาฏศิลปเบื้องตน 31.49 จาก
คะแนนเต็ม 40 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 

สําหรับผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลองใชชุดการสอนฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีขั้นตน 1 เร่ือง รายการปรับปรุง พบวา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีขั้นตน 1เร่ือง รายการปรับปรุง หลังการเรียนดวยชุดการสอนฝึกปฏิบัติ อยูในระดับดีเยี่ยม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชุดการ
สอนฝึกปฏิบัติที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประโยชนแ เนื่องจากชุดการสอนฝึกปฏิบัตินั้นชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกัน  มีมาตรฐานเดียวกัน 
สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน  ชวยขจัดปใญหาการขาด
แคลนคร ูเพราะชุดการสอนฝึกปฏิบัติชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง ชวยลดภาระ และชวยความพรอม และความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการสอนฝึก
ปฏิบัติผลิตไวเป็นหมวดหมู สามารถนํามาใชไดทันที เป็นประโยชนแในการสอนแบบศูนยแการเรียน จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาหลักการการจัด
กิจกรรมการเรียน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู และชวยใหผูสอนดําเนินการสอนที่มีคุณภาพเทาเทียมกันอยูในมาตรฐานเดียวกันและยังทําให
ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนทําใหการสอนเร่ืองนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงคแเดียวกันดวยวิธีเดียวกัน และชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย
อยางมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) ไดนําหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคลมาใช เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและใชเวลาเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ที่แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้มีความแตกตางในดาน
ความสามารถ สติปใญญา ความตองการ ความสนใจ รางกาย อารมณแ และสังคม (เสาวณียแ สิกขาบัณฑิต, 2528) ดังนั้นผูสรางชุดการสอนฝึกปฏิบัติจึง
พยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแที่วางไว  
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บทคัดยํอ 
วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ  (1) เพื่อศึกษาลักษณะของผูบริโภค ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวด

พลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลา  (2)เพื่อหาความสัมพันธแระหวาง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมที่มีตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก 
ในเขตเทศบาลนครยะลา(3) เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลากลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหแขอมูลโดยใชคาความถี่   รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธแอยางงายของเพียรแสันไครแสแควแน 

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนมากเป็นเพศหญิง  มีอายุระหวาง 30-39 ปี อาชีพ ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ นับถือ
ศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 20,000.- บาทขึ้นไป 

สวนประสมทางการตลาด ที่มีตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ไดแก ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก พฤติกรรมของผูบริโภค ที่มีตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ดานยี่หอที่เลือกซ้ือ คือ น้ําดื่มสิงหแ เลือกซ้ือเพราะ
สะดวกและหาซ้ือไดงาย ซ้ือจากรานเซเวนอิเลฟเวนมากที่สุด ชวงเวลาในการซ้ือสามารถซ้ือไดทุกชวงเวลา และเหตุผลที่ซ้ือเพราะ ซ้ือตามยี่หอที่ชอบ 

ความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลา โดยภาพรวม 
พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
การซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปใญหาและขอแสนอแนะ ที่มีตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลา คือ น้ําดื่มไมไดมาตรฐาน ไมมีคุณภาพ ทําใหผูบริโภค
เกิดความไมมั่นใจในการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก และควรมีน้ําดื่มใหทดลองดื่มเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

 

ค าส าคัญ: ลักษณะผูบริโภค  สวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the customers’ characteristics, the marketing mix factors, and behaviors 

of plastic bottled water purchasing in Yala city municipality, 2) to find the relations between the marketing mix factors and 
behaviors of plastic bottled water purchasing in Yala city municipality, and 3) to study the problems and suggestions from the 
customers towards the behaviors of plastic bottled water purchasing in Yala city municipality. The samples were 400 people. The 
questionnaires were employed for data collection. Moreover, the data analysis comprised of frequency, percentage, mean (x  ), 
standard deviation (S.D.), and pearson chi-square. 

The results revealed that most of customers are 30 – 39 years old females. Their occupations are officials, employees, 
and state enterprise employees. They are Buddhists graduated with bachelor's degrees, and salaries are more than 20,000 Baht. 
The marketing mixes towards the plastic bottled water purchasing are product, price, channel of distribution, and marketing 
promotion. The overall results are at a high level. 

The customers’ behaviors towards the plastic bottled water purchasing on most selected brand is Singha drinking water 
because of its convenience and availability. 7-Eleven is the most popular store because it opens 24 hours and has many brands 
to choose. 

In case of the relations between the composition factors of market and behaviors of plastic bottled water purchasing in 
Yala city municipality, the overall results of the factors on product, price, channel of distribution, and market promotion are 
related to behaviors of plastic bottled water purchasing which are statistically significance at .001 and statistically significance of 
correlation coefficient at .05 

The problems and suggestions towards plastic bottled water purchasing in Yala city municipality are low standard and 
quality of drinking water. It caused the customers’ confidence to consume the products. Furthermore, drinking water should be 
tested by the customers for their needs in the future. 

 

Keywords : Consumer characteristics,Marketing Mix,consumer behavior 
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บทน า 
น้ํา เครื่องดื่มพื้นฐานที่จําเป็นในชีวิตของมนุษยแ ทุกวันคนเราตองดื่มน้ําเพื่อปรับความสมดุลในรางกาย นักวิชาการตางก็พยายามคนควาหา

ความรูเรื่องคุณคาของน้ําสะอาดบริสุทธิ์วา มีบทบาทตอรางกายมนุษยแอยางไร โดยพิสูจนแความจริงวา รางกายของคนเรานั้นมีผิวหนังห อหุมรางกาย ซ่ึง
ภายในมีน้ําเป็นสวนประกอบของโครงราง เป็นอัตราสวนถึง 70 เปอรแเซ็นตแของน้ําหนัก และรางกายตองการน้ําสะอาดบริสุทธิ์ถึงจํานวนวันละ 2 ลิตรครึ่ง
ของน้ําหนักตัว รางกายของเราหากไดรับน้ําไมเพียงพอจะมีปใญหาตามมาทันที คือ การหมุนเวียนของกระแสเลือกในเสนโลหิตดําและเสนโลหิตแดง ซ่ึงทํา
หนาที่ไปสูบฉีด ไปเลี้ยงดูบํารุงรางกายทุกสัดสวนนั้นจะทํางานไมไดเต็มที่ เราจึงจําเป็นตองดื่มน้ําสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะน้ําเป็นองคแประกอบสําคัญ
ของเลือดถึง 90% น้ําจึงเป็นตัวกลางสําคัญที่จะนําพาก฿าซออกซิเจนจากการหายใจ นําเรธาตุและสารอาหารตาง ๆ จากการรับประทานไปสูทุก ๆ เซลลแ
ของรางกาย เพื่อเผาผลาญใหมนุษยแมีเรี่ยวแรง และนําก็เป็นตัวนําพาของเสียจากการเผาผลาญพลังงานออกจากทุก ๆ เซลลแ เพื่อนําไปกําจัดออกจ าก
รางกายในรูปแบบตาง ๆ และน้ํายังเป็นตัวควบคุมความเป็นกรดดางของรางกายอีกดวย (กรรณิการแ เอมแสง, 2560:ไมปรากฎเลขหนา) 

ชีวิต สังคมในเมืองใหญทําใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป น้ําดื่มทุกวันนี้ไมไดรองโดยตรงจากน้ําฝน หรือตักมาจากลําหวยเหมือนสมัยกอน  
แมแตการแกวงสารสมในน้ําเพื่อทิ้งตะกอนกนตุม หรือการตมน้ําสุกแลวกรอกใสขวด ก็แทบจะไมมีบานไหนทํากันชีวิตทุกวันนี้เป็นชีวิตกึ่งสําเรจ็รูป น้ําดื่มก็
มากึ่งสําเร็จรูป  เพราะคนเราตองดื่มน้ํากันมากๆ นี้เอง ทําใหธุรกิจน้ําบรรจุขวดทํารายไดเป็นกอบเป็นกํา ซ่ึงกระบวนการผลิตน้ําสวนใหญ นั้น ก็จะมี
กระบวนการคลายๆ กัน นําน้ําดิบ (น้ําประปา) มาผานเครื่องกรองทราย เพื่อกรองเอาตะกอนหยาบๆออกไปจากนั้น นําไปผานเ ครื่องกรองน้ํากระดาง   
ผานเครื่องกรองน้ํากลิ่นสี ซึ่งภายในบรรจุถาน (Activated Carbon) แลวจึงนําไปผานเครื่องกรองละเอียด ซ่ึงอาจทําดวยไฟเบอรแกลาส หรือเซรามิค   ขั้น
สุดทายมีการกําจัดเชื้อจุลินทรียแโดยใชแสง UV หรือใชเครื่องกรองแบคทีเรีย ผู ผลิตบางรายอาจใชการฆาเชื้อดวย " โอโซน" ซ่ึงใหประสิทธิภาพสูง แตก็
ตองหมายถึงโรงงานขนาดใหญ เพราะอุปกรณแการผลิตก฿าซโอโซนมีราคาสูงมาก  จากนั้นจึงไปบรรจุขวด  (มัณฑนา จุนหวิทยะ, สุชาวดี จตุทิพยแโกมล และ
จิตระพี  บัวผัน, 2558:ไมปรากฏเลขหนา)    

เมื่อความจําเป็นและความนิยมของผลิตภัณฑแน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีผลิตภัณฑแน้ําดื่มยี่หอตาง ๆ เขามาวางจําหนาย
มากมายทั้งผูผลิตในเขตเทศนครยะลา ซ่ึงการขยายตัวทางการตลาดดังกลาวก็ทําใหเกิดผูคารายยอยตาง ๆ ทั้งที่ไดมาตรฐานและไมไดมาต รฐานทาง
คุณภาพ มุงการคากําไรโดยไมคํานึงถึงผูบริโภค ทําใหไดมาตรฐานต่ํากวาราคา จากปใญหาดังกลาวจะเห็นไดวาการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแน้ําดื่มบรรจุขวด
พลาสติกที่ไดมาตรฐานเป็นสิ่งที่จําเป็น  ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปใญหาดังกลาว  จึงมีความประสงคแที่ตองการศึกษาว า ปใจจัยใดบางที่มี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก  มีการใชบรรจุภัณฑแที่ปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไมรวมถึงการแขงขันทางการตลาดที่แตกตางกันของแตละ
ยี่หอผลสรุปที่ไดจะเป็นขอมูลในการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อใชเป็นประโยชนแตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค๑ 

1.เพื่อศึกษาลักษณะของผูบริโภค ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลา 
2.เพื่อหาความสัมพันธแระหวาง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมที่มีตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลา 
3. เพื่อศึกษาปใญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลา 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ไดใชแนวคิด ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (4 P’s) ของคอตเลอรแ (Kotler, 2007 อางถึงใน ศิษฏแธวัช มั่นเศรษฐวิทยแ, 2555 : 20-23)และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหแพฤติกรรมของผูบริโภค โดยใชหลัก 6Wsและ 1 H (Kotler, 2009 อางถึงใน อัปสร อีซอ, 2556 : 50-51) เป็นเกณฑแในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการคนควาอิสระครั้งนี้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ที่เขามาซ้ือสินคาและใชบริการจากรานเซเวนอีเลฟเวนในเขตเทศบาลนคร
ยะลา จํานวนทั้งสิ้น 26 สาขาโดยวิธีเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ การสุมตัวอยางกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane เป็นการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงจํานวนที่แนนอน (ธานินทรแ ศิลปจารุ, 2555:45-46) กลุมตัวอยางที่ไดมามีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถาม ซ่ึงทําการวิเคราะหแเชิงสถิติดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอวิเคราะหแขอมูล โดยใช สถิติการ
วิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี่(frequency) คารอยละ(percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสันไครแสแควแน (Person chi-square) 

 
ผลการวิจัย 

ลักษณะผูบริโภค สวนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ60.50 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นรอยละ39.50 อายุ 30-39 ปีมากที่สุด คิดเป็นรอย
ละ 42.50 รองลงมาคืออายุต่ํากวา 30 ปี คิดเป็นรอยละ 29.25 อายุ 40-49 ปี คิดเป็นรอยละ 19.00 และนอยที่สุด คืออายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 
9.25 อาชีพ ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 57.25 รองลงมาคือ อาชีพอื่น ๆ รอยละ 17  นักเรียน/นักศึกษา  
คิดเป็นรอยละ 9.00 เจาของธุรกิจสวนตัว คิดเป็นรอยละ 8.50 และพนักงานเอกชนนอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 8.25 ตามลําดับ นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ 54.0 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิดเป็นรอยละ 45.25 ศาสนาคริสตแ คิดเป็นรอยละ 0.50 และศาสนาอื่น ๆ นอยที่สุดรอยละ 0.25 
ตามลําดับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 62.25 รองลงมาคือมัธยมศึกษา คิดเป็นรอยละ 16.0 ปริญญาโท คิดเป็นรอยละ  13.0  
และจบการศึกษาระดับอื่น ๆ คิดเป็นรอยละ 5.0 ประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 2.0 และปริญญาเอก นอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 1.75  ตามลําดับ รายได
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เฉลี่ยตอเดือน 20,001.- บาทขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 36.50 รองลงมาคือ 5,000-10,000.- บาท คิดเป็นรอยละ 27.25รายได 10,001-15,000.- 
บาทคิดเป็นรอยละ 19.50 และรายได 15,001-20,000.- บาท นอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 16.75 ตามลําดับ 

ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการซ้ือดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลาโดยรวมอยูในระดับมาก( ) = 3.74 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดาน พบวาดานราคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ( ) = 3.93 รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑแ ( ) = 3.82 ดานชองทางการจัดจําหนาย  ( ) = 3.71 และ
ดานการสงเสริมการตลาด (  )  = 3.52 ตามลําดับ 

พบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการซ้ือดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลาดานผลิตภัณฑแโดยรวมอยูในระดับมาก( ) 
=3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาสวนมากอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกใหความสําคัญกับน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่สามารถยอ ย
สลายงาย สงผลดีตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก  (  ) =  4.03ใหความสําคัญกับประเภทของน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก เชน น้ําแรธรรมชาติน้ําดื่มเพื่อ
สุขภาพ อยูระดับมาก (  ) = 3.95 ใหความสําคัญกับตรายี่หอของผลิตภัณฑแน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่นาเช่ือถือ อยูในระดับมาก มาก (  ) = 3.91ให
ความสําคัญกับขนาดปริมาณน้ําดื่มบรรจุตามความสะดวก เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญอยูํในระดับมาก (   ) = 3.86ใหความสําคัญกับขวดน้ํา
ดื่มพลาสติกที่สวยงามสามารถนํากลับมาใชใหมได อยูในระดับมาก (   ) = 3.77 ใหความสําคัญกับน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกตามลักษณะและประโยชนแ
ของผูดื่ม เชน น้ําดื่มสําหรับผูหญิง ผูชาย เด็กหรือผูสูงวัยอยูในระดับมาก มาก (  )  = 3.60 ใหความสําคัญกับลักษณะของรูปรางขวดน้ําที่แปลกใหมไม
เหมือนใครอยูในระดับมาก(  )=3.59 ตามลําดับ 

ดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (  )= 3.93  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา สวนมากอยูในระดับมากเรียงตามลําดับไดแก ใหความสําคัญ
กับราคาของน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ํา อยูในระดับมาก( ) = 3.98 ใหความสําคัญกับการติดราคาของน้ําดื่มบรรจุขวด
พลาสติกที่เห็นชัดเจน อยูในระดับมาก (  )=  3.97 และใหความสําคัญกับน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่เหมาะสมกับรูปลักษณแของผลิตภัณฑแ อยูในระดับ
มาก (  ) = 3.85 ตามลําดับ 

ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก (  )= 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา สวนมากอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ 
ไดแก  ใหความสําคัญกับความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินคา อยูในระดับมาก (  )  = 3.88 ใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งใกลบาน/ใกลที่ทํางาน อยูใน
ระดับมาก (  )  = 3.82ใหความสําคัญกับการใชบริการที่สามารถทําเองได เชน ตูหยอดเหรียญขายน้ําดื่ม อยูในระดับมาก (  )  = 3.45 ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก (  ) = 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา สวนมากอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ 
ไดแก ใหความสําคัญกับการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือราคาโหลจะถูกกวาซ้ือปลกี อยูในระดับมาก(  )= 3.69 ใหความสาํคัญกับการโฆษณาสินคาตามสือ่
ตาง ๆ เชน ทวีี หนังสือพิมพแ ปูายโฆษณา อยูในระดับมาก(  ) = 3.48 ใหความสําคัญกับการแนะนําสินคา โดยแจกและเป็นสปอนเซอรแตามงานตาง ๆ 
อยูในระดับมาก (  ) = 3.39 ตามลําดับ 

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลา สวนมากเลือกซ้ือน้ําดื่มยี่หอสิงหแ คิดเป็นรอยละ 29. 50 
รองลงมาคือน้ําดื่มเนสเลทแ คิดเป็นรอยละ 25.0 ลําดับถัดมาคือน้ําดื่มคริสตัล คิดเป็นรอยละ 20.0 ถัดมาคือน้ําดื่มชางคิดเป็นรอยละ 9.75 น้ําดื่มยี่หออื่น ๆ 
คิดเป็นรอยละ 8.00 และน้ําดื่มตรา 7-select นอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 7.75 ตามลําดับ เหตุผลที่เลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกมากที่สุดคือ สะดวก
และหาซ้ือไดงาย คิดเป็นรอยละ 47.00 รองลงมาคือ มั่นใจในคุณภาพ คิดเป็นรอยละ 39.0 ถัดมาคือตรายี่หอผลิตภัณฑแนาเช่ือถือคิดเป็นรอยละ 8.50 และ
นอยที่สุดคือ ราคาถูก คิดเป็นรอยละ 5.50 ตามลําดับ แหลงที่ซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกมากที่สุด คือ เซเวนอิเลฟเวน คิดเป็นรอยละ 68.25 รองลงมา
คือรานขายของชําทั่วไป คิดเป็นรอยละ 26.50 ถัดมาคือ อื่น ๆ คิดเป็นรอยละ 2.75 และนอยที่สุดคือ หางสรรพสินคา คิดเป็นรอยละ 2.50 ตามลําดับ 
ชวงเวลาในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกมากที่สุด คือ ไดทุกชวงเวลา คิดเป็นรอยละ 54.75 รองลงมาคือเวลา 10.01-13.00 น. คิดเป็นรอยละ 14.25 
ถัดมาคือเวลา 07.00-10.00 น.คิดเป็นรอยละ 12.50 ถัดมาคือเวลา 16.01-19.00 น.คิดเป็นรอยละ 10.25  เวลา 13.01-16.00 น.คิดเป็นรอยละ 7.25 
และนอยที่สุดคือเวลา 19.01-22.00 น.คิดเป็นรอยละ 1.0 ตามลําดับพฤติกรรมในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกมากที่สุดคือ ซ้ือตามยี่หอที่ชอบ คิดเป็น
รอยละ 65.50 รองลงมาคือ ซ้ือตามราคา คิดเป็นรอยละ 23.75 ถัดมาคือ ซ้ือตามโฆษณาในทีวี คิดเป็นรอยละ 5.50  ซ้ือเพราะบรรจุภัณฑแที่สวยงาม คิด
เป็นรอยละ 3.50 และนอยที่สุดคือ ซ้ือตามกระแสนิยมของตลาด คิดเป็นรอยละ 1.75 ตามลําดับ 
 สมมติฐานในการวิจัยพบวาดานราคา มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เหตุผลในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก นั่นคือ ถาปใจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาตางกันดังกลาวขา งตน จะมีผลตอ
เหตุผลในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวด
พลาสติก ในเขตเทศบาลนครยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก พฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
ไดแก ซ้ือยี่หออะไร และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ไดแกพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก นั่นคือ ถาปใจจัยสวนประสมการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดแตกตางดังกลาวขางตน จะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ปใญหาพบโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(  )=3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก น้าํดื่มไมไดมาตรฐานไม
มีคุณภาพอยูในอันดบัแรก  ( ) = 3.61 รองลงมาคือ ราคาไมเป็นที่พอใจของผูบรโิภค (  )  = 3.52  ทําเลที่ตั้งของรานอยูไกลบาน/โรงเรียน/ที่ทํางาน (

 ) = 3.45  ไมไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ (  ) =3.44 ไมมีเครี่องหมายฮาลาลรับรองคุณภาพ (  ) = 3.20 ตามลําดับขอเสนอแนะ 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  )= 3.23 จําแนกเป็นรายดานเรียงลําดับมากที่สุดคือ ควรมีสินคาตัวอยางใหทดลองด่ืม (  )  = 3.29 ตามดวยควร
มีขวดพลาสติกหลากหลายรูปแบบ (  )=3.26 และควรมีของแถมคูน้ําดื่ม (  ) =3.15 ตามลําดับ 
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สรุปและอภปิรายผล 
   ลักษณะผูบริโภคพบวา ผูบริโภคสวนมากเป็นเพศหญิง เนื่องจากเป็นเพศหญิงมีหนาที่ตองรับผิดชอบจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันมากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับปรียานันทแ  คุณธรรมรักษแ (2558) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดของรานขายยา ในเขต
เทศบาลอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนมากเป็นเพศหญิง  สอดคลองกับสิริอนงคแ  ถนอมกุลบุตร (2556) ศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนมากเป็นเพศหญิง  และสอดคลองกับ
สุคนธแ  รัตนกาล (2555) ศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานเซเวน–อิเลฟเวน  ในเขตสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง 

    ผูบริโภคสวนมากมีอายุระหวาง 30-39 ปี เนื่องจากกลุมผูบริโภคนี้เป็นกลุมวัยทํางาน ตองการความสะดวก รวดเร็วในการจับจายใชสอย 
และตองการสินคาอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ ศิลปชัย  ขุนรอง (2556) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการซ้ือ
น้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภครานสหกรณแโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี จํากัด  ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนมากมีอายุระหวาง 31-40 ปี และสอดคลองกับ
พารินทรแรัตนแ ธรรมหมื่นยอง (2559) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมแประกันชีวิตแบบบํานาญของ
ประชาชน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 30-40 ปี 

    ผูบริโภคสวนมากรับราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกลุมผูบริ โภคกลุมนี้นิยมซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค เพราะ
ตองการความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาเรงดวน ในการเดินทางไปทํางาน สอดคลองกับศิลปชัย  ขุนรอง (2556)  ศึกษา
เร่ือง  ปใจจัยที่มีผลตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภครานสหกรณแโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี จํากัด  ผลการศึกษาพบวาลูกคาสวนมากประกอบอาชีพ
พนักงาน/ลูกจางของรัฐ 

   ผูบริโภคสวนมากนับถือศาสนาพุทธ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนครยะลา ตั้งอยูในเขตเมือง ซ่ึงมีผูนับถือศาสนาพุทธอาศัยอยูจํานวนมาก                  
ซ่ึงสอดคลองกับกับชณัฐดา  แกนแกว (2555) ศึกษาเร่ืองสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานคาซุปเปอรแมารแเก็ต
ในจังหวัดปใตตานี พบวาผูบริโภคสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

    ผูบริโภคสวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากในปใจจุบันประชาชนสวนมากในจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอยางต่ํา 
และอาชีพรับราชการ/พนักงานราชการสวนมากก็จะจบการศึกษาขั้นตน ในระดับปริญญาตรีเป็นอยางนอย  ซ่ึงสอดคลองกับพารินรัตนแ  ธรรมหมื่ นยอง 
(2559) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมแประกันชีวิตแบบบํานาญของประชาชน อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สอดคลองกับสิริอนงคแ  ถนอมกุลบุตร (2556) ศึกษา
เร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวากลุมผูบริโภคสวนใหญจบการศึกษา
ปริญญาตรี และสอดคลองกับวรรณวิภา  ดานศิริ (2556) ศึกษาเร่ือง ปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแที่มีผลตอการใหความสําคัญตอปใจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑแน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกตราสินคาทองถิ่นของผู บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี                
ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   ผูบริโภคสวนมากมีรายไดระหวาง 20,000.- บาทขึ้นไป เนื่องจากกลุมลูกคาเป็นขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อยูในชวงวัยทํางาน รายได
จึงอยูในเกณฑแดี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมาก สอดคลองศิลปชัย  ขุนรอง (2556) ศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภครานสหกรณแ
โรงพยาบาลสุราษฎรแธานี จํากัด  ผลการศึกษาพบวาลูกคาสวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000. -20,000   บาท และสิริอนงคแ  ถนอมกุลบุตร (2556) 
ศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

 
   สํวนประสมทางการตลาด 
   พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ ภานุพันธแ  ขวัญวงษแ  (2558 ) ศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูประกอบการในเขตอําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน ปรากฏวา ดานราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสูงสุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑแ ดานสงเสริมการตลาด และ
ดานชองทางการจัดจําหนาย และสอดคลองกับสิริอนงคแ  ถนอมกุลบุตร (2556) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของ
ผูบริโภคในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน ปรากฏวา ดานราคามีผลตอสวนประสมทางการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือดานผลิตภัณฑแ ดานชองทางการจัดจําหนาย และด าน
การสงเสริมการตลาด 

    ดานผลิตภัณฑแ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสําคัญกับน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่สามารถยอยสลายงายสงผลดีตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากในปใจจุบันประชาชนจะหันมาใสใจตอสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวมากขึ้น ผลิตภัณฑแที่เลือกใชก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและสิ่ง
รอบขางมากขึ้น สอดคลองกับสุดาพร  กุณฑลบุตร (2558) กลาววาบรรจุภัณฑแสมัยใหมพยายามใชวัสดุที่ไมเป็นอันตรายตอสภาพแวดลอม ซ่ึง เป็นสวน
หนึ่งในการสรางความนิยมใหเกิดในหมูผูบริโภค สงผลสนับสนุนตอคุณคาตราสินคา (brand equity) ดวยและสอดคลองกับศุภชาติ  เอี่ยมรัตนกุล (2557) 
กลาววา การตลาดไมใชมีหนาที่เกี่ยวกับตัวเองเทานั้น แตยังมีหนาที่การรับผิดชอบตอสังคมดวย หนาที่การรับผิดชอบตอสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให
ความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคสินคา เกี่ยวกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจตอไปในสังคม 
     ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสําคัญในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก เนื่องจากราคาน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก
ที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ํา การติดราคาของน้ําดื่มขวดพลาสติกที่เห็นชัดเจน เหมาะสมกับคุณภาพของน้ํา สงผลใหผูบริโภคมีความพึงพอใจใน การ
บริโภคและซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก  สอดคลองกับกนิศนันทแ  กาหลง (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุภัณฑแของผูบริ โภคใน
เขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในดานราคาวาเหมาะสมกับคุณภาพอยูในระดับมากและสอดคลอง
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กับวรรณวิภา ดานศิริ (2556)  ศึกษาเร่ือง ปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแที่มีผลตอการใหความสําคัญตอปใจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑแน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกตราสินคาทองถิ่นของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว าดานราคา 
ผูบริโภคจะคํานึงถึงราคาที่มีความเหมาะสมโดยมีระดับความสําคัญมาก 

   ดานชองทางการจัดจําหนาย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสําคัญสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 
เนื่องจาก สะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา ทําเลที่ตั้งใกลบาน/ที่ทํางาน เมื่อสถานที่จัดจําหนายอยูใกลก็จะทําใหสามารถเลือกซ้ือไดตลอดเวลาตามที่
ผูบริโภคตองการซ้ือ  สอดคลองกับกัญญาภัค  สันติวิไลลักษณแ (2559) ศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาแฟชั่น
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ผลการศึกษาพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสะดวกในการหาซ้ือ
สินคามากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและสอดคลองกับรุงกานตแ  อินเกิด (2555) ศึกษาเรื่อง เจตคติสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความตั้งใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาดานสถานที่ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ซ้ือไดตลอดเวลา 
สะดวกซ้ือมากที่สุด ซ่ึงความสะดวกเป็นสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมการดื่มน้ําดื่มบรรจุขวด ดังนั้นการมีสินคาวางจําหนายครอบคลุ มในทุกพื้นที่
เพื่อใหผูบริโภคหาซ้ือไดงาย จะเป็นการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทันทวงที 

  ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสําคัญในดานนี้ เนื่องจาก การสงเสริมการขาย เชน ซ้ือราคาโหลจะ
ถูกกวาซ้ือปลีก เมื่อมีการลดราคาเมื่อซ้ือจํานวนมาก  ก็จะทําใหผูบริโภคตองการที่จะซ้ือในปริมาณมากกวาราคาปกติที่ไมมีการสวนลด สอดคลองกับศิลป
ชัย  ขุนรอง (2556) ศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภครานสหกรณแโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี จํากัด  ผลการศึกษาพบวา การ
สงเสริมการขายโดยการลดราคามีผลตอการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคอยูในระดับมากและสอดคลองกับกนิศนันทแ  กาหลง (2556) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุภัณฑแของผูบริโภคในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ดานการสงเสริมการต ลาด
ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีสวนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก ในระดับการตัดสินใจมาก 

 
     พฤติกรรมของผู๎บริโภคที่มีผลตํอการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก  
     จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก พบวา น้ําดื่มสิงหแ เป็นยี่หอที่ผูบริโภคเลือกซ้ือมากที่สุดใน

เขตเทศบาลนครยะลา เนื่องจากมีความมั่นใจในคุณภาพ และตรายี่หอ รวมทั้งมีหลากหลายขนาดใหเลือกซ้ือ หาซ้ืองาย ซ่ึงจะมีในทุกรานที่มีการจําหนาย
น้ําดื่ม  จึงเป็นที่ตองการของลูกคา และน้ําดื่มสิงหแเป็นยี่หอที่อยูในสังคมไทยมานาน  จนติดตลาดในเมืองไทย และเป็นยี่หอน้ําดื่มที่นาเชื่อถือเพราะไดรับ
มาตรฐานในการผลิตระดับโลกทําใหผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพเป็นอยางยิ่ง สอดคลองกับชัยณรงคแ  ทองตน (2555) ศึกษาเร่ือง การสื่อสารการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวด ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคน้ําดื่มสิงหแ
และกนิศนันทแ กาหลง(2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุภัณฑแของผูบริโภคในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธย า ผล
การศึกษาพบวายี่หอน้ําดื่มบรรจุภัณฑแที่ผูบริโภคซ้ือบอยครั้งที่สุด คือน้ําดื่มตราสิงหแ 
    เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก พบวา สะดวกและหาซ้ือไดงาย เนื่องจากในสภาวะที่เรงรีบในปใจจุบัน ทําใหผูบริ โภค
ตองการสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทันที ไมตองมีการปรุงแตงหรือหาใหยากเหมือนแตกอน สอดคลองกับ 
กนิศนันทแ  กาหลง (2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุภัณฑแของผูบริโภคในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบวาเหตุผลในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุภัณฑแ คือสะดวกและหาซ้ือไดงาย 
 แหลงที่ผูบริโภคซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก พบวา แหลงที่ซ้ือมากที่สุดไดแก รานเซ-เวนอิเลฟเวน เนื่องจากมีสินคาครบครัน และมีน้ําดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกที่หลากหลาย และซ้ือไดตลอดวัน 24 ชั่วโมง สอดคลองกับรุงกานตแ  อินเกิด (2555) ศึกษาเร่ืองเจตคติสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความตั้งใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา สะดวกซ้ือในรานสะดวกซ้ือ เชน 
เซเวน-อิเลฟเวนมากที่สุด และสอดคลองกับสุคนธแ  รัตนกาล (2555) ศึกษาเร่ือง สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการ
รานเซเวน–อิเลฟเวน  ในเขตสามจังหวัดชายแดน ผลการศึกษาพบวา การซ้ือสินคาบริการจากรานเซเวน-อิเลฟเวน สามารถซ้ือได 24 ชั่วโมง และซ้ือสินคา
ไดตลอดเวลา 
   ชวงเวลาที่เหมาะสมในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก พบวา สามารถซ้ือไดตลอดทุกชวงเวลา ไมจํากัด เนื่องจากผูบริ โภคตองการน้ําดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกเมื่อไหร ก็สามารถหาซ้ือไดชวงทุกเวลาที่สะดวกในการเลือกซ้ือ เพื่อนําน้ําดื่มไปบริโภค สอดคลองกับ รุงกานตแ อินเกิด (2555) ศึกษา
เรื่อง เจตคติสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญสถานที่สะดวกซ้ือเลือกซ้ือไดตลอดเวลา 

พฤติกรรมในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือตามยี่หอที่ชอบ  เนื่องจากหากเราซ้ือตามยี่หอที่ชื่นชอบก็จะ
ทําใหมั่นใจในคุณภาพและไดมาตรฐานของผลิตภัณฑแ สอดคลองกับรุงกานตแ อินเกิด (2555) ศึกษาเรื่อง เจตคติสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอความ
ตั้งใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดผูบริโภคใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือของ
ตราสินคาเป็นสิ่งแรก 

 
  ความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผ๎ูบริโภคที่มีตํอการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลนครยะลา 
   ดานราคามีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ดานเหตุผลในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากสะดวกและหาซ้ือไดงาย รวมทั้งมั่นใจในคุณภาพ เพราะผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินเพื่อแลกกับน้ําดื่มที่สะอาด สะดวก และหาซ้ือ
ไดงายซ่ึงสอดคลองกับสิริอนงคแ  ถนอมกุลบุตร (2556 ) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคในอํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภค และสอดคลอง
กับภานุพันธแ  ขวัญวงษแ (2558) ศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูประกอบการในเขตอําเภอเถิน  
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จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ดานราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสูงสุดและสอดคลองกับ ศิลปชัย  ขุนรอง (2556) ศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการซ้ือน้ํา
ดื่มบรรจุขวดของผูบริโภครานสหกรณแโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี จํากัด  ผลการศึกษาพบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดานร าคามีความสัมพันธแกับ
เหตุผลในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    ดานชองทางการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธแกับกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ดานพฤติกรรมในการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติก  เนื่องจากหากผูบริโภคตองการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ก็สามารถหาซ้ือไดตามที่ตองการ โดยไมมีผลตอการตัดสินใจในดาน
ชองทางการจัดจําหนายซ่ึงสอดคลองกับสิริอนงคแ  ถนอมกุลบุตร (2556 ) ศึกษาเร่ือง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา สถานที่ในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดตางกัน มีปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดไมแตกตางกัน 

   ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก ดานยี่หอที่ซ้ือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เนื่องจากการสงเสริมการตลาดจะมีสวนในการตัดสินใจซ้ือน้ํา
ดื่มบรรจุขวดพลาสติกของผูบริโภค และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวาควรจะเลือกในลักษณะแบบไหนตามสื่อโฆษณาและบรรจุภัณฑแที่มากับผลิตภัณฑแ ซ่ึงมี
สวนเป็นอยางมากในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคใหมาสนใจผลิตภัณฑแที่ไดออกมากอนการตัดสินใจซ้ือ สอดคลองกับศิลปชัย  ขุนรอง (2556) ศึกษาเรื่อง 
ปใจจัยที่มีผลตอการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภครานสหกรณแโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี จํากัด  ผลการศึกษาพบวาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
    ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ 
    จากการศึกษาพบวาปใญหาเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกของผูบริโภคในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปใญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  น้ําดื่มไมไดมาตรฐาน ไมมีคุณภาพ ทั้งนี้อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน ไมมีการตรวจสอบโดยจริงจัง
จากหนวยงานภาครัฐ ทําใหสงผลเสียตอผูบริโภคในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกไปดื่มกิน อาจทําใหมีปใญหาสิ่งแปลกปลอม เนื่องจากความไมไดรับ
มาตรฐานดังกลาว สอดคลองกับธัญรัศมแ  สิทธิสวน (2557) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมในการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของครัวเรือนในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา สวนใหญผูบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดเลือกดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดมีสาเหตุจาก น้ําดื่มมีความสะอาด มั่นใจในคุณภาพ ความ
ปลอดภัยของน้ํามากที่สุด 

  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคใหความสําคัญโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีประเด็นที่ผูบริโภคใหความสําคัญและมีขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแมากที่สุดคือ ควรมีสินคาตัวอยางใหทดลองด่ืม เพื่อใหผูบริโภคได
ทดลองเพราะเป็นความแปลกใหมที่ไมเหมือนใคร และจะไดเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพของน้ําในแตละยี่หอวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอย างไร  
สอดคลองกับ (ชูชัย  สมิทธิไกร : 2557) กลาววา การกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซ่ึงบุคคลอื่นไมสามารถสังเกตเห็นได เชนความรูสึก ทัศนคติ ความ
เช่ือ การรับรู การคิด อยางไรก็ตามสามารถวัดพฤติกรรมแบบนี้ไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา เชนแบบวัด แบบทดสอบ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบคุคล และหนวยงานตาง ๆ ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล เพื่อใชประกอบการศึกษา
คนควาอิสระจนทําใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูทําการคนควา  ขอขอบพระคุณอาจารยแกรรมการที่ปรึกษา ดร.อุมาพร เชิงเชาวแ  และรศ.ดร.ศิ ษฏแธวัช มั่น
เศรษฐวิทยแ  ที่ไดอนุเคราะหแใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหผลการคนควาอิสระครั้งนี้เสร็จสมบูรณแ 
ขอขอบพระคุณ  คุณประชา  ศิริไชย ผูจัดการบริษัทยะลา- เซเวน จํากัด  ที่ใหขอมูลทางดานประชากร และจํานวนสาขาของบริษัทยะลา -เซเวน ซ่ึงมี
จํานวนสาขาที่เปิดเพิ่มมากขึ้นมากกวาในอดีตที่ผานมา และคาดวาจะมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตสุดทายนี้ขอมอบสวนดีใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ซ่ึงใหโอกาสแกผูทําการคนควาตั้งแตตนจนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จโดยสมบูรณแ 
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คุณภาพการบริการ โรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
The Service Quality of the Beauty Hospital in Bangkok and Perimeter Area 
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บทคัดยํอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลเสริมความงาม การรับรูคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเสริม
ความงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล   โดยใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชบริการจํานวน 400 คน            
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐาน ใชสถิติคาเอฟ (F- test)  

ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูคุณภาพการใหบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในภาพ
รวมอยูในระดับมากทุกดาน  ทั้งดานดานความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย = 4.43) ดานความมั่นใจ (คาเฉลี่ย = 4.07) ดานการเอาใจใส (คาเฉลี่ย = 4.07) ดาน
การตอบสนอง (คาเฉลี่ย = 3.78) และดานความพรอม (คาเฉลี่ย = 3.74)  สวนผลการทดสอบสมมุติฐาน  ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูใชบริการ
ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลเสริมความงามในเขตกรุงเทมหานครและปริมณฑลมีผลตอการรับรูคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเสริมความงามไม
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ : การรับรู คุณภาพ บริการ ความงาม   
 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the service quality of the beauty hospital in Bangkok and perimeter area and guests’ 
recognition of the service quality in relation to their demography. Data was collected using questionnaire to 400 samplings that 
experience the hospital services. Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, and F-test. 

It was found that the majority of the respondents highly recognized the service quality of the beauty hospital in terms 
of reliability, assurance  
 
Keywords: Recognition, Quality, Service, Beauty 
 
บทน า  
 ปใจจุบันโลกธุรกิจมีการพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วจากการแขงขันของธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเสริมความงาม ที่ไดรับความ
นิยมเป็นอยางมาก เนื่องจากผูบริโภคหันมาใหความสําคัญดูแลเอาใจใสกับสุขภาพ บุคลิกภาพรวมถึงภาพลักษณแภายนอกมากขึ้น เนื่องจากภาพลั กษณแ
ภายนอกเป็นใบเบิกทางสูอนาคตในหลายๆดาน เชนอาชีพการงาน และอาจรวมถึงการหาคูครองที่เหมาะสม  ดังที่มาของสํานวน “ไกงามเพราะขน คนงาม
เพราะแตง” เป็นคําสุภาษิตคําพังเพยไทยที่ทุกคนในสังคมไทย  ซ่ึงตรงกับขอคิดในเร่ืองของการตกแตงทําศัลยกรรมความงาม ซ่ึงปใจจุบันตองยอมรับวาทุก
คน มีสิทธิ์ที่จะดูดีสวยงามได ถารูจักเสริมเติมแตง ทั้งในผูหญิงและผูชาย เพราะคนเราไมไดเกิดมามีบุคลิกหนาตาที่ดีเทากันทุกคน การทําศัลยกรรมจึงเป็น
ตัวชวยในอีกรูปแบบที่จะชวยปรับ เสริม เติมแตง ใหแกบุคคลที่ไมพอใจกับรูปรางหนาตาของตนเองที่มีมาแตกําเนิด สามารถมีรูปรางหนาตาที่ดีขึ้นมาจน
เป็นที่นาพอใจได 
 ประเทศไทยการศัลยกรรมความงามในระยะแรกนั้นเนนไปที่การแกไขเยียวยาความบกพรองของรางกาย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดใน
สังคมอยางปกติ กอนที่จะเร่ิมเป็นที่นิยมในหมูคนกลางคืน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จนในปใจจุบันคานิยมในการทําศัลยกรรม เริ่มแพรหลาย  ในกลุมคน
ทั่วไป ผูบริโภคจํานวนมากเขามาใชบริการทําศัลยกรรมตกแตงเสริม  ความงาม ทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกตาง ๆ ซ่ึงจะเห็น
ไดวาสถานประกอบการศัลยกรรมตกแตงเสริมความงามมีจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอย างตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มี
คานิยม และทัศนคติตอการทําศัลยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูบริโภคยุคนี้ตัดสินใจทําศัลยกรรมไดงายขึ้น สงผลตอธุรกิจใหบริการศั ลยกรรมตกแตง
และความงาม ทําใหเกิดการแขงขันทั้งในดานของการใหบริการที่ครบวงจร (สุพิชญา, 2555)  นอกจากนี้ธุรกิจศัลยกรรมตกแตงและความงามในประเทศ
ไทยกาลังไดรับความนิยมจากชาวตางชาติเป็นอยางมากทั้งประเทศแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย ซ่ึงตลาดที่นาจับตาที่สุดคือตลาดอาเซียนในกลุมประเทศ
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ที่เขามาใชบริการทางการแพทยแและความงามในประเทศไทย เนื่องจากมีจุดแข็งของบริการทางการแพทยแที่มีชื่อเสียงใน
ดานการทาศัลยกรรมตกแตง ประกอบกับราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพมาตรฐานในการรักษา ซ่ึงคาดการณแวาหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะสงผลใหตลาดความงามภายใน ประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกวาเทาตัว (สมาคมศัลยแพทยแตกแตงแหงประเทศไทย, 2555) 
 สภาวะสังคมปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยี และการแขงขันเป็นอยางมาก สงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ                 
มีความคาดหวังและความตองการในการบริการที่สูงขึ้น ทําใหโรงพยาบาลเสริมความงามตองใหความสําคัญตอคุณภาพการใหบริการ โดยพนักงานที่มี
ความรูความสามารถ ประสบการณแ พรอมใหบริการดวยความเต็มใจ ถือเป็นการเพิ่มทรัพยแสินใหแกองคแกร ซ่ึงมีผลตอการรับรูของผูบริโภค นอกจากนี้ยังสงผล
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2 อาจารยแประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ใหพนักงานเกิดความภูมิใจ ทําใหตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบริการที่ดีแกผูบริโภค มีการดูแลเอาใจใส ตอบสนองความตองการไดอยาง
ถูกตอง สะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ ซ่ึงการตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกระดับใหเกิดความพึงพอใจ และความประทับใจสูงสุด จะทําให
ผูบริโภคตัดสินใจใชบริการ หรือกลับมาใชบริการซํ้า และมีการบอกตอจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อันนําไปสูความสําเร็จที่มั่นคงในการประกอบธุรกิจ  
 จึงนําไปสูการศึกษาเร่ือง "คุณภาพการบริการ โรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล" เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางใหกับ
ผูประกอบการ และผูที่สนใจ นําไปประยุกตแใชในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการใหบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค สรางความ
ประทับใจ อันนําไปสูการตัดสินใจใชบริการและกลับมาใชซํ้า สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้นและเป็นการสรางความยั่งยืนใหแกองคแกร  
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลเสริมความงามในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาการรับรูคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
1. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการ 
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (ชัชวาลยแ ทัตศิวัช, 2554) ซ่ึงไดพัฒนาตัวแบบเพื่อใชสําหรับการประเมินคุณภาพ

การใหบริการโดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรูของผูรับบริการหรือลูกคา พรอมกับไดพยายามหานิยามความหมายของคุณภาพการใหบริการและ
ปใจจัยที่กําหนดคุณภาพการใหบริการที่เหมาะสม พบวาผลลัพธแที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาไดรับ เรียกวา “คุณภาพของ
การบริการที่ลูกคารับรู” (Perceived Service Quality) กับ “บริการที่รับรู” (Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณแที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไดรับ
บริการแลวนั่นเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกลาวนั้น ลูกคามักจะพิจารณาจากเกณฑแท่ีเขาคิดวามี ความสําคัญ 10 ประการดังตอไปนี้  
              1) ลักษณะของการบริการ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดในการใหบริการ  

 2) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑแหรือการบริการที่เป็นไปตามคํามั่นสัญญาไดอยาง
ตรงไปตรงมาและถูกตอง  

3) ความกระตือรือรน (Responsiveness) หมายถึง การที่องคแการที่ใหบริการแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือและพรอมที่จะใหบริการลูกคา
หรือผูรับบริการอยางเต็มที่ ทันทีทันใด  

4) สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  
5) ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบนอม มีไมตรีจิตที่เป็นกันเอง รูจักใหเกียรติผูอื่น จริงใจ มีน้ําใจ และมีความเป็นมิตร

ของผูปฏิบัติการใหบริการ  
6) ความนาเช่ือถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเชื่อมั่นดวยความซ่ือตรงและสุจริตของผูใหบริการ  
7) ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอันตราย ความเส่ียงภัยหรือปใญหา ตาง ๆ  
8) การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดตอเขารับบริการเป็นไปดวยความสะดวก ไมยุงยาก  
9)  การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธแและการส่ือความหมาย  
10) การเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ (Understanding of customer) ในการคนหาและทําความเขใจความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ 

รวมทั้งการใหความสนใจตอการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ  
ในการวิจัยครั้งตอมาพวกเขาพบวา มีระดับของความสัมพันธแ (Degree of Correlation) กันเองระหวางตัวแปรดังกลาวคอนขางสูง จึงปรับ

เกณฑแในการประเมินคุณภาพของบริการใหมใหเหลือเกณฑแอยางกวางทั้งหมด รวม 5 ประการ ดังตอไปนี้  
1) ความไววางใจ หรือ ความนาเชื่อถือ (Reliability) ไดแก ความสามารถในการใหบริการอยางถูกตองแมนยํา (Accurate Performance) 

การใหบริการตรงกับสัญญาที่ใหไวกับลูกคา และบริการที่ใหทุกครั้ง มีความสม่ําเสมอ ทําใหลูกคารูสึกวานาเชื่อถือในมาตรฐานการใหบริการ สามารถให
ความไววางใจได (Dependable)  

2) ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จําเป็นในการบริการ (Competence) มีสุภาพและเป็นมิตรกับลูกคา 
(Courtesy) มีความชื่อสัตยแ และสามารถสรางความมั่นใจใหแกลูกคาได (Credibility) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)  

3) สิ่งที่สามารถจับตองได (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณแ เครื่องมือ สิ่งอานวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใชในการ
สื่อสารตาง ๆ  

4) ความใสใจ (Empathy) หมายถึง สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถติดตอไดงาย (Easy Access) ความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ใหลูกคาเขาใจได (Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจลูกคา (Customer Understanding)  

5) การสนองตอบลูกคา (Responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะใหบริการทันที (Promptness) และใหความชวยเหลือเป็นอยางดี 
(Helpfulness)  

2. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู๎คุณภาพบริการ 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมายของการรับรูคุณภาพบริการโดยเช่ือมโยงกับคุณภาพบริการที่เหมาะสม ดังนี้ 
Antioned & Van Raaij (1988) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกคา สินคาหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ตอเมื่อความ

ตองการของลูกคาตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว การรับรูคุณภาพที่สูงตอสินคาหรือการบริการลูกคาจะทําการพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน 
ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจความถี่ในการเสียต่ํา และบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพเมื่อลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการ
รับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น 
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Gronroos (1990) กลาววาการรับรูคุณภาพบริการประกอบไปดวย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลที่ไดและลักษณะตามหนาที่
หรือความสัมพันธแของกระบวนการโดยที่คุณภาพดานเทคนิคเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ ผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรที่จะทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการเกิด
ความพอใจตามความตองการพื้นฐาน การรับรูคุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดจากประสบการณแที่ผานมา  ถาความ
คาดหวังของลูกคาตอการบริการหรือสินคาหรือบริการนั้นสูง โดยที่ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพล การสื่อสารทางตลาด  การสื่อสารแบบปาก
ตอปาก ภาพลักษณแองคแกร และความตองการของลูกคาเอง สวนลักษณะตามหนาที่จะเป็นการพิจารณาจากผูใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับ
การรับรูจากประสบการณแของลูกคาที่ผานมา เง่ือนไขของการรับรูคุณภาพบริการที่ดีของลูกคามี 6 ประการ ดังนี้ 

1. ความเป็นมืออาชีพ และทักษะในการบริการ ลูกคาจะรับรูคุณภาพการบริการที่ดีในเมื่อผูใหบริการมีความรูทักษะในการแกปใญหาอยางมืออาชีพ 
2. ทัศนคติและพฤติกรรม เป็นความรูสึกของลูกคาที่มีตอพนักงานบริการ พิจารณาเกี่ยวกับความเอาใจใสในการแกปใญหาดวยความเต็มใจโดยทันที 
3. การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ลูกคาจะพิจารณาจากผูใหบริการประกอบไปดวยสถานที่ ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และ

ระบบการทํางานที่ไดถูกออกแบบใหงายตอการเขาถึงบริการรวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา 
4. ความไววางใจและความซ่ือสัตยแของผูใหบริการ ลูกคาจะรูวาเมื่อใดก็ตามที่มีการตกลงการใชบริการเกิดขึ้น สามารถที่จะไวใจผูใหบริการได

โดยพนักงานจะทําตามสัญญาที่ตกลงไวซ่ึงถือวาเป็นสิ่งที่ลูกคาใหความสนใจเป็นพิเศษ 
5. การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกคามีความรูสึกวามีบางอยางผิดปกติหรือไมเป็นไปตามความคาดหวังผูใหบริการจะตองแกไขใหเป็นไปตามความ

คาดหวังของลูกคาอยางทันที 
6. ความมีชื่อเสียงของผูใหบริการ ลูกคามักเช่ือวาการใหบริการของผูใหบริการสามารถเชื่อถือไดและเหมาะสมกับคุณคาของเงินที่จายไป 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการเกิดจากการรับรูคุณภาพการใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการ 

ภายหลังจากที่ลูกคาไดรับบริการนั้น ๆ แลว ซ่ึงแบงเป็น 5 ดานที่สําคัญ ดังนี้ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานความเชื่อมั่น ดานสิ่งที่สามารถ จับตองได ดาน
ความเอาใจใสตอลูกคา และดานการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงมีสวนสําคัญในการทํางานของพนักงานโรงพยาบาลเสริมความงามเป็นอยาง
มาก เนื่องจากธุรกิจเสริมความงามมีการแขงขันที่รุนแรง จะเห็นไดวาโรงพยาบาลเสริมความงามตางใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการลูกคามากเป็น
อันดับหนึ่ง ดังนั้นโรงพยาบาลเสริมความงามจะตองพัฒนาการใหบริการใหทันสมัยอยูเสมอ ในทุกๆดาน ตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติตอ
ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สรางความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นใหกับลูกคา สามารถเขาถึงลูกคา ตอบสนองความตองการ และสรางความ
ประทับใจใหกับลูกคาไดมากที่สุด ลูกคาก็จะกลับมาใชบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการรับรูคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูมาใชบริการศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลเสริมความงามในเขตกรุงเทมหานครและปริมณฑล  

เนื่องจากไมทราบขนาดประชากรที่แนนอน และไมทราบคาสัดสวนของประชากร แตทราบวามีประชากรที่มาใชบริการจํานวนมาก  จึงกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยาง (n) โดยใชสูตร W.G. Cochran ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชแบบแผนการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling Design)   

ผูวิจัยไดยื่นขอจริยธรรมวิจัยในคน เมื่อไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนแลวจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจก
แบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 400 ฉบับ และไดแบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นรอยละ 100  
 การวิเคราะหแขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
เปรียบเทียบการรับรูคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล โดยใชการทดสอบ 
F-test เป็นการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว   (One-Way Analysis of Variance) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในเรื่องปใจจัยสวนบุคคล  พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 59.3) และสวนใหญมีอายุ 21-30 ปี  
(รอยละ 50.0) สถานภาพสมรส (รอยละ 34.0)  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ  48.8 ) อาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว (รอยละ  29.0) 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  20,001- 30,000 บาท (รอยละ  29.3)   

ผลการวิจัยในเรื่องการรับรูบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดับการรับรูคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในภาพรวม  (n =  400)   

    รายการ ระดับความส าคัญ 
 คําเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ดานความนาเช่ือถือ 4.43 .491 มากที่สุด 
ดานความมั่นใจ 4.07 .615 มาก 
ดานการเอาใจใส 4.07 .624 มาก 
ดานการตอบสนอง 3.78 .832 มาก 
ดานความพรอม 3.74 .857 มาก 

รวม 4.02 .506 มาก 
จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูคุณภาพการใหบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในภาพ

รวมอยูในระดับมากทุกดาน  ทั้งดานความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย = 4.43) ดานความมั่นใจ (คาเฉลี่ย = 4.07) ดานการเอาใจใส (คาเฉลี่ย = 4.07) ดานการ
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ตอบสนอง (คาเฉลี่ย = 3.78) และดานความพรอม (คาเฉลี่ย = 3.74)  สวนผลการทดสอบสมมุติฐาน  ปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันของผูใชบริการศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลเสริมความงามในเขตกรุงเทมหานครและ
ปริมณฑลมีผลตอการรับรูคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเสริมความงามไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการรับรูคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคแดังนี้ 

1. การรับรูคุณภาพการบริการมีผลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
การรับรูคุณภาพการบริการอยูในระดับมากทุกดาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนสิา ทองทะวัย (2560) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธแของปใจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการในคลินิกเสริมความงาม และ พลอยไพลิน  สําเภาพันธแ  (2557) ศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่ผลตอความพึงพอใจของผู
มาใชบริการที่คลินิกดูแลผิวพรรณในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และอัปสร  หมอมูล (2557) ศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของกลยุทธแสวนประสมทางการ
คลาดและคุณภาพบริการที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผูบริโภค  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และ รจเรธ ป รีกราน 
(2556)  ศึกษาเร่ือง  ปใจจัยการตลาดในการใชบริการเสริมความงาม “รีเจน บิวตี้ คลินิก” และ พลารัตนแ  วงศแเล้ียง (2554)  ศึกษาเร่ือง  ปใจจัยการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจเสริมสวยในจังหวัดปทุมธานี   

 อยางไรก็ดีปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูมาใชบริการไมมี ผลตอการรับรู คุณภาพการบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                       
จรัสศรี  ศรีโภคา (2555)  ศึกษาเร่ือง  ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมความงามของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร และพลารัตนแ วงศแเล้ียง (2554)  ศึกษา
เร่ือง  ปใจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจเสริมสวยในจังหวัดปทุมธานี   

ดังนั้นโรงพยาบาลเสริมความงามควรใหความเอาใจใสและพัฒนาคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน  ไดแก ดานความนาเชื่อถือ ดานความมั่นใจ 
ดานการเอาใจใส ดานการตอบสนองและดานความพรอม  เชน  ในดานความนาเชื่อถือควรสรรหาแพทยแที่ใหบริการ มีชื่อเสียงดานการทําศัลยกรรมที่มี
ความเป็นมืออาชีพ ชํานาญการเฉพาะทางมาใหบริการกับลูกคาและนําเกียรติบัตรมาแสดงผลงานของแพทยแที่ใหบริการและมีผลงาน ใหเห็นเป็นที่ประจักษแ
ยอมรับในคุณภาพทั้งการใหบริการและฝีมือการทําศัลยกรรม ดานความมั่นใจควรสงพนักงานไปฝึกอบรม หรือเรียนรูดานสื่อสารภาษาตางประเทศ เพื่อ
สามารถไดสื่อสารกับชาวตางชาติที่มาขอรับบริการได  ดานการเอาใจใส ควรฝึกใหพนักงานมีใจรักในงานบริการ ยินดีชวยเหลือผูมาใชบริการดวยความ
จริงใจ และเต็มใจทุกครั้ง ดานการตอบสนองควรมีการจัด Promotion ที่นาสนใจตางๆเพื่อเป็นการดึงดูดผูมาใชบริการอยางตอเนื่องและมีการติดตาม
ลูกคาหลังใหบริการ  ดานความพรอมควรมีการจําลองสถานการณแซอมแผนหากมีเหตุการณแฉุกเฉินขึ้นในองคแกรเพื่อจะไดชวยเหลือไดเหตุการณแ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงของ อาจารยแ ดร.เกริกฤทธิ์   อัมพะวัต อาจารยแ ดร.อัฎฐมา  นิลนพคุณ และอาจารยแ                   
ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุแ ที่ไดใหคําปรึกษาปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น  
 ขอขอบพระคุณลูกคาที่มาใชบริการโรงพยาบาลเสริมความงามทุกทานที่สละเวลาในการใหขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดผลการศึกษาที่บรรลุ
วัตถุประสงคแของงานวิจัย  
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รูปแบบการจัดการทํองเท่ียวโดยชุมชนบ๎านโพน อ าเภอค ามํวง จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
The tourism management model by Ban Pone Community, Kammuang district, Kalasin province. 

 
เบญจวรรณ เขียวขาว1

 วรเชษฐ๑ อินท ามา2 และดร. มัลลิกา นาจันทอง3  
Benjawan  Keawkaw,  Worachat  Intumma and Dr.Munlika  Najantong 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตรแของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 2) ศึกษา
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ และ 3) ศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุแ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ จํานวน 343 คน โดยสุมตัวอยางแบบสะดวก 
(convenience sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.906 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชุมชนบานโพนสวนใหญเป็นเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสากิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ดานพฤติกรรม
นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อน ตัดสินใจทองเที่ยวจากแหลงขอมูลทางอินเตอรแเน็ต เดินทางมาทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแ 
(เสารแ-อาทิตยแ) ใชเวลาในการทองเท่ียว 2-3 วัน สวนใหญเคยเดินทางมาทองเที่ยวบานโพน และชื่นชอบกิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ดานรูปแบบ
การจัดการองคแประกอบการทองเท่ียวที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานที่พัก รูสึกปลอดภัยเมื่อเขาพัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีเครื่องใชไฟฟูา เชน โทรทัศนแ 
วิทยุ ดานสิ่งดึงดูดใจ พบวาบุคลกรมีความเต็มใจใหบริการแกนักทองเที่ยว ดานความสามารถในการเขาถึง มีการใหบริการขอมูลขาวสารกับนักทองเที่ยว 
และดานกิจกรรมการทองเท่ียว มีความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว เชน รานคาของที่ระลึกทางวัฒนธรรม สวนพุทรา  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ การจัดการทองเท่ียว การทองเท่ียวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the demographic characteristics of the tourists in Ban Pone Community, 
Kammuang district, Kalasin province, 2) study the behaviors of the tourists of Ban Pone Community, Kammuang district, Kalasin 
province, and 3) study the tourism management model by Ban Pone Community, Kammuang district, Kalasin province. The 
sample group was 343 tourists of Ban Kammuang Community, Kammuang district, Kalasin province. The samples were selected 
by convenience sampling. The instrument used for collecting data was the questionnaire of 5 rating scales which had the 
reliability equal to 0.906. The data were analyzed by using the descriptive statistics, which included percentage, mean, and 
standard deviation. The research result revealed that the tourists of Ban Pone Community were mostly female, age between 31-
40 years old, bachelor’s degree educational level, civil servants/state enterprise occupation, and monthly income about 20,000 
baht up. For the tourists’ behaviors, they mostly travelled with their fellows and made a decision of travel from the internet 
information. The tourists usually travelled during the holiday (weekend) by using the time about 2-3 days. They used to travel at 
Ban Pone before and liked the cultural activities. For crucial tourism management model divided into 5 aspects, including 1) 
Accommodation; the tourists felt safe when they stayed at the place, 2) Amenity; there was electrical equipment provided such 
as television, radio, etc., 3) Attraction; the personnel were willing to give service to the tourists, 4) Accessibility; there was the 
provision of information service and activities for the tourists, and 5) Activity; there was the variety of the tourism activities such 
as cultural souvenir shop, jujube garden, etc.   
 
Keywords: Model, tourism management, tourism by community 
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บทน า 
 ในปใจจุบันทรัพยากรทองเท่ียวนับวามีความสําคัญเป็นอยางมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโดดเดนในเรื่องของความอุดมสมบูรณแและ
ความหลากหลายของทรัพยากรทางการทองเท่ียวทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยวเพื่อชื่นชมและอยาก
สัมผัสความงดงามของทรัพยากรการทองเท่ียว (ณัฐนรี สมิตร, 2554) การทองเท่ียวเป็นนโยบายหนึ่งของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
โดยมีการสงเสริมการลงทุนทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนซ่ึงสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศจํานวนมหาศาล (มานิตยแ สิงหแทองชัย และคณะ, 2555) 
ทําใหเกิดการจางงานภายในประเทศเป็นจํานวนมาก การทองเท่ียวนับเป็นยุทธศาสตรแสําคัญในการสรางความเจริญทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่นับวัน
ยิ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในหลายๆ ประเทศทั่วโลกเชนเดียวกับประเทศไทยที่ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวในอันดับตนๆ (ปานแพร เชาวแ
ประยูร, 2555) ซ่ึงในประเทศไทยแบงออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีสภาพภูมิอากาศ รูปแบบการ
ทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรมแตกตางกันออกไป 
 ชาวผูไท บานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ เดิมตั้งถิ่นฐานทํามาหากินบนดินแดนทางตอนเหนือของประเทศลาว เวียดนาม กับทางตอน
ใตของประเทศจีนกอนเคลื่อนยายมายังประเทศไทย บานโพนเป็นหมูบานที่ยังคงเอกลักษณแสําคัญของวัฒนธรรมผูไท นั่นคือ การทอผาไหมแพรวาซ่ึงสืบ
ตอมาจากบรรพบุรุษ ความวิจิตรสวยงามของผาไหมแพรวาทําใหไดรับคําชมวาเป็นราชินีแหงไหม และผาไหมแพรวายังเป็นหนึ่งในคําขวัญของจังหวัด
กาฬสินธุแอีกดวย ปใจจุบันการทองเท่ียวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสรางความเขมแข็งขององคแกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดย
กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนแ  (สํานักงานเทศบาลตําบลโพน , 2560) 
การที่ชุมชนดําเนินการทองเท่ียวตามหลักการดังกลาวขางตน มีความจําเป็นที่จะตองเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการ
การทองเท่ียว เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรูและความเขาใจในบทบาทของชุมชน
ทองถิ่นตอการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ  เพื่อคนหารูปแบบของ
องคแประกอบทางการทองเท่ียวที่เหมาะสม ใหชุมชนสามารถจัดการทองเท่ียว และสืบทอดวัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรแของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 
3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การทองเท่ียวโดยชุมชน 
 การทองเท่ียวโดยชุมชน คือ การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจาของสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน ในการ
สรางจุดยืนของการทองเท่ียวโดยชุมชนที่ใชในการทองเท่ียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 1) ชุมชนเป็นเจาของ 2) การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
และการตัดสินใจ 3) การสงเสริมความภูมิใจในตนเอง 4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6) เอกลักษณแ อัตลักษณแ 
และวัฒนธรรมทองถิ่น 7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 8) เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ 9) การจัดสรรผลประโยชนแ 10) การคืนกําไรสูสังคมและชุมชน 
 องคแประกอบทางการทองเท่ียว  
 ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมชุมชน มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณแ มีวิถีชีวิตที่พึ่งพา และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะถิ่น องคแกรชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญแหรือผูที่มีความรู และทักษะในเรื่องตางๆ ที่หลากหลาย 
ชุมชนรูสึกเป็นเจาของ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา การจัดการมีกฎกติกาในการจัดการส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคแกร
หรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการทองเท่ียว และสามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได มีการกระจายผลประโยชนแที่เป็นธรรม มี
กองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชนแตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน การเรียนรูลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรู  และ
ความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือนสรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ในสวนของชาวบาน และผูมาเยือน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ศึกษาจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ จํานวน 343 คน โดยสุมตัวอยางแบบสะดวก 
(convenience sampling)   

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดดานรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถสรางแบบสอบถาม ดังนี ้

1) แบบสอบถามดานลักษณะประชากรศาสตรแของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 6 ขอ  
2) แบบสอบถามดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 7 ขอ และ  
3) แบบสอบถามดานรูปแบบการจัดการที่นักทองเที่ยวมีตอการจัดใหบริการชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ 34 ขอ 

เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (ปรีชา คุณแสน, 2555) มี 5 ระดับและมีเกณฑแการใหคะแนน คือ 
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         ระดับ 5 หมายถึง ระดับการจัดการมากที่สุด 
         ระดับ 4 หมายถึง ระดับการจัดการมาก 
       ระดับ 3 หมายถึง ระดับการจัดการปานกลาง 
         ระดับ 2 หมายถึง ระดับการจัดการนอย 
         ระดับ 1 หมายถึง ระดับการจัดการนอยที่สุด 
การแปลความหมายของคะแนนสามารถจัดชวงคะแนนและเกณฑแความหมายของระดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 

ชวงคะแนน     ระดับ 
4.20-5.00      ระดับมากที่สุด 
3.40-4.19      ระดับมาก 
2.60-3.39      ระดับปานกลาง 
1.80-2.59      ระดับนอย 
1.00-1.79      ระดับนอยที่สุด 

3. การวิเคราะหแขอมูล 
การวิเคราะหแขอมูล สถิติที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชุมชนบานโพน พบวา นักทองเที่ยวจํานวน 343 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 80.2)  
มีอายุ 31-40 ป ี(รอยละ 35.3) มีสถานภาพโสด (รอยละ 54.2) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 58.9) เป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 
63.6) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (รอยละ 46.6) ดานพฤติกรรม พบวา ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวสวนมากเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อน 
(รอยละ 56.6) ศึกษาแหลงทองเที่ยวจากอินเตอรแเน็ต (รอยละ 67.6) เดินทางมาทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแเสารแ-อาทิตยแ (รอยละ69.1) ใชเวลาใน
การทองเที่ยว 2-3วัน (รอยละ47.8) เลือกพักที่โรงแรม (รอยละ 57.7) เคยมาเที่ยวที่บานโพน (รอยละ 71.1) และชื่นชอบในวัฒนธรรม (รอยละ 81.0) 
และดานรูปแบบการจัดการองคแประกอบการทองเที่ยวที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานที่พัก รูสึกปลอดภัยเมื่อเขาพัก คาเฉลี่ยเทากับ 4.40  ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีเครื่องใชไฟฟูา เชน โทรทัศนแ วิทยุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานสิ่งดึงดูดใจ พบวาบุคลกรมีความเต็มใจใหบริการแกนักทองเที่ยว คาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 ดานความสามารถในการเขาถึง มีการใหบริการขอมูลขาวสารกับนักทองเที่ยว คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และดานกิจกรรมการทองเที่ยว มีความ
หลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว เชน รานคาของที่ระลึกทางวัฒนธรรม สวนพุทรา คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําแนวคิดดานการทองเที่ยวโดยชุมชน และองคแประกอบทางการทองเที่ยวมาใชในการศึกษา โดยศึกษาตาม
วัตถุประสงคแของการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชุมชนบานโพนสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสากิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เพราะเพศหญิงเป็นประชากรกลุมใหญของประเทศ และเป็นโสดจํานวนมาก เนื่องจากมีความสามารถ
หาเล้ียงตนเองได และประกอบอาชีพที่มั่นคง จึงมีโอกาสทองเที่ยวมากกวาหญิงที่แตงงานแลว ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยว
กับเพื่อน ตัดสินใจทองเท่ียวจากแหลงขอมูลทางอินเตอรแเน็ต เดินทางมาทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแ (เสารแ-อาทิตยแ) ใชเวลาในการทองเที่ยว 2-3 
วัน สวนใหญเคยเดินทางมาทองเที่ยวบานโพน และชื่นชอบกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพราะผูหญิงโสดสวนใหญจะเดินทางมากับเพื่อน หา
ขอมูลการทองเท่ียวผานอินเทอรแเน็ต จะเดินทางมาในชวงวันหยุด 2-3 วัน สวนใหญจะเคยเดินทางมาเท่ียวที่ชุมชนบานโพนแลว และชื่นชอบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นสวนใหญ ดานรูปแบบการจัดการองคแประกอบการทองเท่ียวที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานที่พัก รูสึกปลอดภัยเมื่อเขาพัก ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีเครื่องใชไฟฟูา เชน โทรทัศนแ วิทยุ ดานสิ่งดึงดูดใจ พบวาบุคลกรมีความเต็มใจใหบริการแกนักทองเที่ยว ดานความสามารถในการ
เขาถึง มีการใหบริการขอมูลขาวสารกับนักทองเท่ียว และดานกิจกรรมการทองเท่ียว มีความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว เชน รานคาของที่ระลึก
ทางวัฒนธรรม สวนพุทรา ศึกษาตามวัตถุประสงคแรูปแบบการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุแ พบวา บทความวิจัยของ
จามารูดิล ; อ฿อคแมน; และ อแวง (Jamaludin; Othman; & Awang. 2012: 451-459) ศึกษาเรื่องโฮมสเตยแของชุมชน ในประเทศมาเลเซีย มีความ
สอดคลองดานที่พัก ในดานความสะอาด ความปลอดภัยภายในบานพักที่ใชเป็นโฮมสเตยแ บทความวิจัยของชัชชัย สุจริต (2557) ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนของตําบลนางพญา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถแ ไมสอดคลองในดานสิ่งดึงดูด เพราะชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุแ เป็นหมูบานวัฒนธรรม มีการแตงกายที่เป็นเอกลักษณแ มีวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งดึงดูดในตัวบุคลากร บุคลากรเป็นคนถายทอดวัฒนธรรมให แก
นักทองเที่ยว งานวิจัยของกอบกาญจนแ เหรียญทอง (2556: 128) ศึกษาเรื่องปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความสอดคลองในดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีจุดบริการนักทองเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น บุญพา คําวิเศษณแ               
(2554: ) ศึกษาเรื่องขอมูลพื้นฐานที่สงผลตอการบริการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาชุมชนบานวัดเขา ตําบลโคกกลอย 
อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา มีความสอดคลองดานความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว และดานกิจกรรมเพราะหมูบานวัดเขา เป็นสถ านที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมบูรณแ เหมาะสมที่จะเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบกับชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวชุมชน 
โดยมีองคแการบริหารสวนชุมชนโคกกลอยเป็นผูสนับสนุนใหอยางครบถวน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณาใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและแนะนําตางๆ ที่เป็นประโยชนแอยางยิ่งจากเทศบาลตําบล
โพน ขอกราบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว รวมทั้งครู อาจารยแ ผูอบรมส่ังสอนทุกทาน ที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนในการทํางานวิจัยฉบับนี้และขอมอบ
ประโยชนแอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ใหแกผูมีพระคุณทุกทาน สวนขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยขอนอมรับไวทุกประการ 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานรูปแบบการจัดการองคแประกอบการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวบานโพน อาํเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุแ 
 

 
ข๎อ 

 
องค๑ประกอบการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านโพน 

ระดับด๎านการจดัการ 

X  S.D. แปลผล 

ด๎านที่พัก 
1 สภาพที่พกัมีความมั่นคงแข็งแรง 4.33 .620 มาก 
2 มีอากาศถายเทไดสะดวก 4.38 .600 มาก 
3 ลักษณะบานมีเอกลกัษณแเฉพาะทองถิ่น 3.98 .872 มาก 
4 ความสะอาดของหองพัก หองรับแขก หองครัว หองน้ํา 4.13 .688 มาก 
5 ความรูสึกปลอดภยัเมื่อเขาพัก 4.40 .568 มาก 
6 มีเครื่องอํานวยความสะดวกครบภายในหองน้ํา 4.02 .791 มาก 
7 การดูแลสภาพแวดลอมบริเวณบาน เชน สวนหยอม สวนครัว ตนไม 3.96 .738 มาก 
8 มีบริเวณใหพักผอนเพียงพอ 4.13 .742 มาก 
9 การเขาถึงสถานที่พกั 4.09 .728 มาก 
10 บริเวณใกลเคียงมีแหลงทองเที่ยวเพียงพอ 3.78 .705 มาก 
ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1 การบริการอาหาร 4.17 .751 มาก 
2 อุปกรณแและเครื่องปรุงอาหารตางๆ สะอาดและปลอดภัย 4.15 .795 มาก 
3 มีน้ําดื่มและน้ําใชที่สะอาด 4.18 .689 มาก 
4 มีการดูแลและซอมแซมที่พกัเพื่อความปลอดภัย 4.12 .555 มาก 
5 มีบริการรถรับ-สง 3.75 .791 มาก 
6 มีเครื่องใชไฟฟูาอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศนแ วิทย ุ 4.20 .675 มาก 

  

http://thai.tourismthailand.org/about-tat/policy-marketing-plan
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ขอ  
องค๑ประกอบการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านโพน 

ระดับด๎านการจดัการ 

X  S.D. แปลผล 

ด๎านสิ่งดงึดดูใจดา๎นบุคลากร 
1 บุคลากรมีความพรอมทีจ่ะใหบริการ 4.35 .721 มาก 
2 บุคลากรมีความเต็มใจในการใหบรกิาร 4.54 .538 มากที่สุด 
3 บุคลากรมีความสุภาพออนโยน 4.51 .577 มากที่สุด 
4 บุคลากรมีความซ่ือสัตยแ 4.53 .576 มากที่สุด 
5 บุคลากรมีการใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ 4.33 .684 มาก 
6 บุคลากรมีมีการใหขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยว 4.19 .694 มาก 
7 บุคลากรมีการบริการนําชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 4.13 .798 มาก 
8 บุคลากรมีการส่ือสารที่เขาใจ 4.22 .748 มาก 

ด๎านความสามารถในการเขา๎ถึง 
1 ความชัดเจนของปูายบอกทาง 4.11 .844 มาก 
2 การใหบริการขอมูลขาวสารกับนกัทองเที่ยว 4.18 .904 มาก 
3 การดูแลความปลอดภยัแกนกัทองเที่ยว 4.18 .704 มาก 
4 การประชาสัมพันธแ 4.08 .862 มาก 

ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว 
1 มีความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว เชน สวนพุทรา รานคาของที่ระลกึ 4.24 .654 มาก 
2 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ระหวาง นักทองเที่ยวกับเจาของบาน เชน ตักบาต 4.19 .749 มาก 
3 กิจกรรมดานบันเทิง 3.93 .826 มาก 
4 กิจกรรมดานกีฬา 3.14 1.020 ปานกลาง 
5 กิจกรรมฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน จักสาน  3.53 .972 มาก 
6 กิจกรรมการตอนรับตามประเพณีทองถิน่ เชน บายศรีสูขวัญ 3.43 1.139 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 1 พบวานักทองเที่ยวชุมชนบานโพนสวนใหญมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการองคแประกอบการทองเท่ียวชุมชนบานโพนทั้ง 5 
ดาน คือ ดานที่พัก อยูในระดับมาก ( X = 4.04) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก ( X = 4.20) ดานสิ่งดึงดูดใจดานบุคลากร อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.54) ดานความสามารถในการเขาถึง อยูในระดับมาก ( X = 4.18) และดานกิจกรรมการทองเท่ียว อยูในระดับมาก ( X = 4.24) 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมการออมที่สํงผลตํอความร๎ูความเข๎าใจ 
เร่ืองการออมของลูกค๎าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี 

Relationship between Savings Behavior that Affecting Knowledge and Understanding the Savings, 
Customers of Bangkok Bank, Branch Ban Pong, Ratchaburi. 

 
พิริยา  บุญประเทืองรัตนะ1 

Phiriya  Boonpratuangrattana 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการออมที่สงผลตอความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัด

ราชบุรี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการออมและความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง 
จังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเป็นลูกคาที่มาใชบริการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี จํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบวา ลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี ไมไดกําหนดสัดสวนเงินออมที่แนนอน  ระยะเวลาในการออมเงินปาน
กลาง (1-5 ปี) มีการออมเงินบางแตไมสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับรายไดที่ไดรับ เหตุผลหลักในการออมเพื่อเป็นหลักประกันใหครอบครัว และออมเงินในรูปแบบ
ฝากธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณแออมทรัพยแ ลูกคามีความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก การเงินฝากแบบออมทรัพยแ มีความรูความเขาใจอยู
ในระดับมาก ไดแก การเงินฝากแบบประจํา และการเงินฝากในสหกรณแออมทรัพยแ มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก การทําประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพยแ การซ้ือสลากออมสิน/ธกส. และเงินสะสมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย ไดแก การลงทุนในหุน การ
ซ้ือกองทุนรวม การซ้ือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล การซ้ือตั๋วแลกเงิน และการลงทุนในตราสารหนี้  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการออมเงินดานสัดสวนเงินออม และดานรูปแบบการออม มีความสัมพันธแในระดับสูงกับความรู
ความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการออมเงินดาน
ระยะเวลาในการออม ดานความสม่ําเสมอในการออม และดานเหตุผลหลักในการออม มีความสัมพันธแในระดับปานกลางกับความรูความเขาใจเรื่องการ
ออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการออม, ความรูความเขาใจการออม, การออม 
 
Abstract 

The purpose of the study of relationship between savings behavior that affecting knowledge and understanding of the 
savings, customers of Bangkok Bank, Branch Ban Pong, Ratchaburi is to analyze the relation between saving behavior and 
knowledge and understanding about saving of Bangkok Bank costomer, Ban Pong Branch, Ratchaburi. This study is a quantitative 
research which uses survey as a tool. The sample group that was used in the study is the 400 costumers of Bangkok Bank, Branch 
Ban Pong, Ratchaburi. 
 Research result showed that the customers of Bangkok Bank, Branch Ban Pong, Ratchaburi did not decide the certain 
amount of saving money. The period of saving is medium term (1-5 years). There are some saving but not regularly and only 
depend on the wage they get. The main reason for saving is to have safe guard for the family and saving in the form of banks, 
financial institutions, and Cooperatives. Costumers have a highest understanding on deposit in saving account. They have high 
understanding on regular account and cooperative account. They have a middle understanding in saving money insurance, 
government savings bank lottery and Provident Fund. Lastly, they have a low understanding on stock investment, mutual fund, 
Retirement Mutual Fund (RMF), government bond, bill of exchange and bonds investment. 

 The result of hypothesis testing found that saving behavior in term of the quantity of saving and the form of saving are 
highly relevant to the knowledge and understanding of costumers of Bangkok Bank, Branch Ban Pong, Ratchaburi. It is at the 
statistic level of 0.05 significantly. Saving behavior in case of the period of saving, regularity of saving and the main reason for 
saving are moderately relevant to the knowledge and understanding of costumers of Bangkok Bank, Branch Ban Pong, Ratchaburi. 
It is at the statistic level of 0.05 significantly. 
 

Keywords: Savings Behavior, Knowledge and Understanding the Savings, Savings 

 

                                                           
1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร / ธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี เลขที่ 201 ถ.แสงชูโต ต.บานโปุง อ.บานโปุง จ.ราชบุรี 70110 
โทร. 088-8617779 อีเมลแ : aim.piriya03@gmail.com 
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บทน า 
การออมเงิน หมายถึง การแบงเงินสวนหนึ่งจากรายไดที่หักคาใชจายแลวนํามาเก็บไวเพื่อสะสมไวใชจายทําใหเกิดความมั่นคงในอนาคต 

ประโยชนแของการออมเงินเพื่อลดความผันผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุฉุกเฉินรวมถึงสรางความมั่นคงในชีวิต โดยทั่วไปคนสวนใหญมักจะเก็บออมในรูป
เงินสด หรือฝากธนาคาร เป็นการเก็บสะสมเงินทีละเล็กละนอยใหพอกพูนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป แตการออมเงินภาคครัวเรือนมีหลายรูปแบบ  อาทิ เงิน
ฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณแ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กรมธรรมแประกันชีวิต หรือซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยแ ซ่ึงคนสวน
ใหญอาจจะไมมีความรูความเขาใจการออมประเภทตาง ๆ การออมจึงเป็นเรื่องการวางแผนการใชจายเงิน การรูจักคุณคาของเงินในอนาคต (สํานักงาน
สหกรณแจังหวัดรอยเอ็ด, 2552) 

ปใจจุบันการออมในประเทศไทยอยูที่คนเพียงบางกลุมโดยเฉพาะกลุมคนที่มีฐานะจึงไมใชเรื่องงายที่จะสนับสนุนใหมีเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากคาครองชีพในปใจจุบันไดเพิ่มสูงขึ้นทําใหประชาชนเดือดรอนจากขาวของแพงรวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคทําใหประชาชนจับจายใชสอยและเป็น
หนี้สินกันมาก ผลที่เกิดขึ้นคือการออมภาคครัวเรือนลดลงตรงขามกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมสินคาคงทน เชน รถยนตแ โทรศัพ ทแมือถือ 
เครื่องใชไฟฟูา ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากการเขาถึงแหลงเงินกูยืมที่สะดวกขึ้น รวมทั้งมาตรการใหเครดิตสินเชื่อ เครดิตสินคาที่ผอนปรนจูงใจใหมีการซ้ือสินคา
เงินผอนในสารพัดรูปแบบ (สหกรณแออมทรัพยแ กระทรวงการคลัง, 2556) 

สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายได คาใชจาย 
ภาวะหนี้สิน และทรัพยแสินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จากครัวเรือน
ตัวอยางในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จํานวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 52,000 ครัวเรือน พบวา ครัวเรือนทั่วประเทศ 
มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 26,915 บาท สวนใหญเป็นรายไดจากการทํางานรอยละ 73.0 มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 21,157 บาท คาใชจายรอยละ 33.7 เป็น
คาอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21 ลานครัวเรือน พบวาเป็นครัวเรือนที่มีหนี้สินประมาณ 10.4 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 
49.1 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 156,770 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญเป็นการกอหนี้เพื่อใชในครัวเรือน รอยละ 75.0 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

เมื่อพิจารณารายได คาใชจาย และหนี้สินของครัวเรือนเป็นรายภาค พบวา กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงกวาภาคอื่นมาก คือ 41,002 บาท โดยมีคาใชจายและจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุดเชนเดียวกัน คือ 30,882 บาท 
และ 171,837 บาท ตามลําดับ แตมีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดต่ําที่สุด คือ รอยละ 75.3 อาจเป็นเพราะคนกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการสวนใหญมีรายไดมาจากคาจางและเงินเดือน และการประกอบธุรกิจเป็นสวนใหญ จึงทําใหจังหวัดดังกลาวสามารถเก็บออมและมีเ งินชําระ
หนี้ไดมากกวาครัวเรือนในภาคอื่น โดยภาคเหนือมีสัดสวนของคาใชจายตอรายได คือ รอยละ 83.3 ภาคกลางมีสัดสวนของคาใชจายตอรายได คือ รอยละ 
80.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนของคาใชจายตอรายได คือ รอยละ 80.9 และภาคใตมีสัดสวนของคาใชจายตอรายได คือ รอยละ 81.0 (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2558) จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก มีประวัติศาสตรแความเป็นมาอันยาวนานมีสภาพภูมิประเทศ ที่หลากหลาย
มาก จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  มีมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมของจังหวัด (GPP) 153,824 ลานบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันตก และเป็นลําดับที่ 15 
ของประเทศ ซ่ึงคิดเป็นรายไดเฉลี่ยตอคนตอปี 191,870 บาทตอหัวของจังหวัด (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, 2559) อําเภอบานโปุงเป็นอําเภอ
สําคัญอําเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม มีความโดดเดนหลาย ๆ ดาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก เยื่อ
กระดาษ น้ําตาล เซรามิก การเพาะพันธแปลา การตอรถ การศึกษา สถาบันการเงิน สถานประกอบธุรกิจการคาและบริการ ถือเป็นเมืองที่มีทั้งภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม มีประชากรรวม 96,875 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560)  

จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการออมที่สงผลตอความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเรื่องการออมรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการออมใหกับลูกคาที่มาใชบริการ
ธนาคารตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี 
3. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการออมและความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัด

ราชบุร ี
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 1. ความหมายของการออม 

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ใหความหมายของการออม คือ เก็บหอมรอมริบ เชน ออมทรัพยแ ออมสิน ดังนั้นการ
ออม หมายถึง การใชทรัพยแสินเงินทองทั้งหลายอยางระมัดระวังอยางไมประมาท อยางมีเหตุมีผล ทรัพยแสินเงินทองเป็นปใจจัยในการดํารงชีพ ตองรูจักเก็บ
รูจักใช การออมจะเกิดขึ้นไดก็เพราะประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรู มีผูแนะนํา สั่งสอนใหเห็นความสําคัญ  และเห็นประโยชนแที่เกิดจากการออม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

ธนาคารกรุงเทพ (2559) ไดใหความหมายของคําวา ‘การออม’ หรือ ‘Saving’ หมายถึง วิธีการเก็บเงินสําหรับวัตถุประสงคแตาง ๆ เชน 
เก็บไวใชในอนาคต เพื่อความสะดวกในการใชจาย เพื่อความปลอดภัย เพื่อไมใหเงินเก็บสูญหายหรือลดจํานวนลง โดยอาจจะเก็บสะสมทีละเล็กละนอย 
แลวคอยเพิ่มจํานวนไปเรื่อย ๆ เป็นการสรางวินัยใหตัวเองในการเก็บรักษาเงินกอนที่มีในวันนี้ไวไมใหจํานวนลดลง ซ่ึงสิ่งสําคัญที่ ผูออมตองการคือ ไม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ตองการใหเงินสูญหาย ผูออมจึงตองการหาวิธีเก็บเงินที่มีความเส่ียงต่ําที่สุด ปลอดภัยที่สุด สวนผลตอบแทนหากไดรับก็ถือเป็นเพียงสวนเพิ่ม วิธีการออมที่
รูจักกันดีก็คือ การฝากเงินไวในบัญชีสะสมทรัพยแที่ใหผลตอบแทนแกผูลงทุนไดดวย 

บุญรุง จันทรแนาค (2557) กลาววา การออม คือ สวนของรายไดที่เหลืออยู หรือที่กันเอาไวไมนํามาใชจายในการบริโภคและอุปโภคใน
ปใจจุบัน โดยมีจุดประสงคแเพื่อเก็บไวใชจายในอนาคต เชน ในยามปุวยไข เมื่อแกชราหรือลงทุน เป็นตน โดยวัตถุประสงคแของการออม คือ 1) สราง
หลักประกันชีวิตในระหวางยังทํางานและความมั่นคงทางดานการเงิน 2) เพื่อใหมีเงินไวใชในวัยชราไมเป็นภาระตอลูกหลานและสังคม 3) เพื่อไวใชทางดาน
การศึกษาในการนํามาสรางความกาวหนาในหนาที่การงานและสรางเงินในอนาคต 4) เพื่อไวเป็นมรดกใหลูกหลานและสังคม 5) เพื่อเป็นเงินทุ นในการ
ประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ 6) เพื่อไวใชจายนอกเหนือจากรายจายประจํา และ 7) เพื่อไวใชยามฉุกเฉินและยามเจ็บปุวย 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการออม  
2.1 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธแกับรายไดสัมบูรณแ ทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตรแ จอหแน เมนนาด เคนสแ (John Maynard Keynes, 1935) 

กลาววา การบริโภคที่สัมพันธแกับรายไดสัมบูรณแของเคนสแ ความสัมพันธแของรายจายในการบริโภคและการออม ณ ระดับรายไดที่แสดงใหเห็นถึงการออม 
พบวา เมื่อรายไดเพิ่มขึ้น จะทําใหการบริโภคเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการออมเพิ่มขึ้นตามไปดวยและหากรายไดลดลง จะทําใหการบริโภคลดลง สงใหเกิดการ
ออมลดลงตามไปดวย ทั้งนี้ การบริโภคและการออมจะมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับรายได 

2.2 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธแกับรายไดเปรียบเทียบ ทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาโดยดิวแซนเบอรแรี่ (Jame S. Duesenberry, 1959) ซ่ึง
อธิบายพฤติกรรมการออมสวนบุคคลไว สามารถแบงออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1. ผูบริโภคที่มีระดับรายไดต่ํากวาระดับรายไดเฉลี่ยของกลุมคนในสังคม จะ
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เลียนแบบสังคม ทําใหคาใชจายตอครัวเรือนสูง และเกิดการออมนอย 2. ผูบริโภคเกิดความเคยชินในการบริโภค ไมวาผูบริโภคจะ
มีรายไดเพิ่มขึ้นมากเทาไร ก็จะมีการบริโภคแบบเดิม จึงทําใหเงินเหลือเพื่อการออมมากขึ้น 

2.3 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิตไดรับการพัฒนาโดย ฟรานโก โมดิเกลียนนี่ (Franco Modigliani, 
2003) กลาวถึงพฤติกรรมการออมของบุคคลตามชวงชีวิต ซ่ึงในแตละบุคคลจะมีระดับรายไดและปริมาณคาใชจายที่แตกตางกัน 

2.4 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธแกับรายไดถาวร ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นโดย มิลตัน ฟริดแมน (Milton Fridman, 1957) เชื่อวาปริมาณการบริโภค
ของผูบริโภคจะสอดคลองกับรายไดที่จะไดรับในระยะยาว ซ่ึงถูกจัดสรรไวแลวเป็นอยางดี ในปใจจุบันผูบริโภคยอมที่จะเสียดอกเบี้ยโดยการกูยืม เพื่อนําเงิน
ในอนาคตมาใชเนื่องจากการใชจายในการบริโภคมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นและไมผูกพันกับรายไดในปใจจุบัน  

3. รูปแบบของการออม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551)  
3.1 การออมในรูปแบบทรัพยแสินถาวร วัตถุประสงคแของการออมในรูปแบบทรัพยแสินถาวรคือ เพื่อปูองกันความเส่ียงและใหมีความมั่นคงใน

อนาคต ไดแก ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสรางที่อยูอาศัย เครื่องจักร เครื่องมือตาง ๆ โลหะที่มีคาและอัญมณี เป็นตน 
3.2 การออมในรูปแบบทรัพยแสินทางการเงิน (Financial assets) โดยเหตุผลของการออมไวในรูปทรัพยแสินทางการเงินก็แตกตางออกไป 

ไดแก การออมในรูปแบบทรัพยแสินในระบบ และการออมในรูปแบบทรัพยแสินทางการเงินนอกระบบ เป็นตน 
3.3 การออมในสถาบันการออม สถาบันการออมที่จัดตั้งภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย  และดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับการออม ไดแก ธนาคารพาณิชยแ ธนาคารของรัฐบาล บริษัทเงินทุน สหกรณแออมทรัพยแ บริษัทประกันชีวิต กองทุนบําเหน็จบํานาญ เป็นตน 
4. ปใจจัยที่มีผลตอการออม วัฒนธรรมการออมซ่ึงวิเคราะหแโดยธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือน พบวา 

พฤติกรรมการออมของครัวเรือนขึ้นอยูกับปใจจัยสําคัญ 7 ประการ ไดแก 1) สมมติฐานรายไดสมบูรณแ 2) ตัวแปรดานการพึ่งพิง 3) วัฏจักรชีวิต 4) อาชีพ 5) 
ความแตกตางทางดานภูมิศาสตรแ 6) ระดับการศึกษา และ7) ปใจจัยอื่น ๆ อาทิ คานิยม ความสะดวก ผลตอบแทน เป็นตน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแนวทางในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัด
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี จํานวน 400 ราย กําหนดขนาดตัวอยาง
ตามแนวทางของ Taro Yamane (ประสพชัย พสุนนทแ, 2553) ดวยความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น 5%  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบบสอบถามแบงออกเป็น 5 
สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 พฤติกรรมในการออมเงินของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง  
สวนที่ 3 ความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

4. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถามใหกับลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี ตอบตามความเป็น
จริงและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไป ปใจจัยทางประชากรศาสตรแ พฤติกรรมในการออมเงิน 

และความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.2 สถิติทดสอบเพื่อหาความสัมพันธแระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยใชสถิติ Correlation 

เพื่อหาความสัมพันธแระหวางตัวแปร โดยกําหนดความเชื่อมั่น 95 เปอรแเซ็นตแ 
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ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางพฤติกรรมการออมที่สงผลตอความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบาน
โปุง จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ลูกคาสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 65.4 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นรอยละ 34.6 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 40.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นรอยละ 36.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 54.7 สมาชิก
ในครัวเรือนมีจํานวน 3 – 5 คน คิดเป็นรอยละ 78.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 70.9 และมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 43.2  

พฤติกรรมในการออมเงินของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี พบวา  ไมไดกําหนดสัดสวนเงินออมที่แนนอน  (คาเฉลี่ย 
4.61) ระยะเวลาในการออมเงินปานกลาง (1-5 ปี) (คาเฉลี่ย 4.04) ความสม่ําเสมอในการออม คือ ออมเงินบางแตไมสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับรายไดที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.59) เหตุผลหลักในการออมเพื่อเป็นหลักประกันใหครอบครัว (คาเฉลี่ย 4.65) และออมเงินในรูปแบบฝากธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณแออม
ทรัพยแ (คาเฉลี่ย 4.78) 

ความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี พบวา มีความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
การเงินฝากแบบออมทรัพยแ (คาเฉลี่ย 4.30) มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ไดแก การเงินฝากแบบประจํา (คาเฉลี่ย 4.18) และการเงินฝากใน
สหกรณแออมทรัพยแ (คาเฉลี่ย 3.95) มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแ (คาเฉลี่ย 3.36) การซ้ือสลากออม
สิน/ธกส. (คาเฉลี่ย 3.22) และเงินสะสมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (คาเฉลี่ย 3.01) มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย ไดแก การลงทุนในหุน (คาเฉลี่ย 
2.60) การซ้ือกองทุนรวม (คาเฉลี่ย 2.58) การซ้ือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (คาเฉลี่ย 2.16) การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล (คาเฉลี่ย 2.09) การซ้ือตั๋วแลก
เงิน (คาเฉลี่ย 1.97) และการลงทุนในตราสารหนี้ (คาเฉลี่ย 1.83) 

ผลการทดสอบพฤติกรรมในการออมเงิน มีความสัมพันธแกับความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุ ง จังหวัด
ราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ พฤติกรรมการออมเงินดานสัดสวนเงินออม และดานรูปแบบการออม มีความสัมพันธแในระดับสูงกับ
ความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี พฤติกรรมการออมเงินดานระยะเวลาใ นการออม ดานความ
สม่ําเสมอในการออม และดานเหตุผลหลักในการออม มีความสัมพันธแในระดับปานกลางกับความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี  
  
สรุปและอภปิรายผล 

พฤติกรรมการออมเงินดานสัดสวนเงินออม มีความสัมพันธแในระดับสูงกับความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขา           
บานโปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับบทความเร่ืองวัฒนธรรมการออมซ่ึงวิเคราะหแโดยธนาคารแหงประเทศไทย ได
มีการศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือน พบวา พฤติกรรมการออมของครัวเรือนขึ้นอยูกับสมมติฐานรายไดสมบูรณแ (Absolute income 
hypothesis) ไดสรางฟใงกแชั่นการบริโภคหรืออีกนัยหนึ่งคือ เงินออมระยะสั้น ซ่ึงชี้ใหเห็นวาเมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น ภายใตขอสมมติวาปใจจัยอื่นคงที่ ประชาชน
มีความโนมเอียงวาจะใชจายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวารายไดที่เพิ่มขึ้นหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ประชาชนมีความโนมเอียงที่จะออมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา
รายไดที่เพิ่มขึ้น 

พฤติกรรมการออมเงินดานรูปแบบการออม มีความสัมพันธแในระดับสูงกับความรูความเขาใจเร่ืองการออมของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบาน
โปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของประยงคแ คูศิริสิน (2551) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออมของครัวเรือน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ภาคครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รับทราบถึงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของ
รัฐบาล แตมีความรูในระดับรูปานกลาง โดยมีระยะเวลาการออมของครัวเรือน 10-12 ปี ดานรูปแบบการออมของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม มีการเลือกใชบริการของธนาคาร กองทุนประกันสังคม และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในรูปแบบเงินฝากตางๆ เงินสมทบ
ประกันสังคมและเงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามลําดับ นอกจากนี้ครัวเรือนยังมีการออมนอกระบบสถาบันการเงินในรูปแบบของการซ้ือ
ทองคําและการซ้ืออสังหาริมทรัพยแ เชน ที่ดิน 
 พฤติกรรมการออมเงินดานระยะเวลาในการออม มีความสัมพันธแในระดับปานกลางกับความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของมรกต ฉายทองคํา (2557) ศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจออมเงินของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของกลุมคนวัยทํางาน 
ไดแก ปใจจัยดานผลตอบแทนเร่ืองระยะเวลาของการสรางผลตอบแทน และนโยบายการจายเงินปในผล หรือดอกเบี้ย มีผลตอการตัดสินใจออมเงินมากที่สุด 

พฤติกรรมการออมเงินดานความสม่ําเสมอในการออม มีความสัมพันธแในระดับปานกลางกับความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของประยงคแ คูศิริสิน (2551) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอ
การออมของครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางไมมีการออมเน่ืองจากการมีภาระรายจายมาก รายจายรวมของ
ครัวเรือน 30,001-40,000 บาทตอเดือน ภาระรายจายของครัวเรือนสวนใหญเป็นคาใชจายดานอาหาร เสื้อผา-ของใชโดยมีการใชบัตรเครดิตเพื่อชําระ
คาใชจาย ซ่ึงครัวเรือนสวนใหญมีบัตรเครดิต 2 ใบ และในการใชบัตรเครดิตแตละครั้งมีการคิดถึงภาระหนี้สินที่จะตามมากอนใช 

พฤติกรรมการออมเงินดานเหตุผลหลักในการออม มีความสัมพันธแในระดับปานกลางกับความรูความเขาใจเรื่องการออมของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของมรกต ฉายทองคํา (2557) ศึกษาปใจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจออมเงินของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา วัตถุประสงคแของการออมที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจออม
เงินมากที่สุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก  รศ.ดร.พิทักษแ ศิริวงศแ ซ่ึงเป็นอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแที่กรุณาใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแอยางยิ่งตอผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธแฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณแยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอ บพระคุณในความ
กรุณาเป็นอยางสูง 

ขอขอบคุณกลุมตัวอยางจากลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาบานโปุง จังหวัดราชบุรี ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิ จัย
สามารถนํามาวิเคราะหแและสรุปผลไดเป็นผลสําเร็จ 
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นกําลังใจใหวิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวา
งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชนแแกผูที่มีความสนใจตอไป 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุมํสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน  
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

The Development Marketing Mix‖s Strategy of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan Tambon Khwa  
Amphoe Mueang Mahasarakham Province. 

 
จักรินทร๑ สารสวัสดิ์1 สุภาพร หินค า2 ดร.กิตติชัย เจริญชัย3 และ อ.ณิชาภา พิมลศิริ4 

Jakkarin Sansawat, Supaporn Hinkam, Dr.Kittichai Jaroenchai and Aj.Nichapha Pimolsiri 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน  2) เพื่อศึกษากลยุทธแสวน
ประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียง
เหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Method Research Design) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแ และแบบสอบถาม พบวา 1) ผลิตภัณฑแของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนมีลวดลายไมหลากหลาย ระดับราคา
อยูในระดับเดียว ไมมีปูายแสดงราคาสินคา ไมมีสวนลดราคาใหกับลูกคา และพื้นที่ในการผลิตคับแคบ 2) กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรี
ทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.37 , S.D=0.24) และ 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของ
กลุมสตรีทอผาสหกรณแ คือ ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีสวนลดราคาใหกับลูกคาที่ซ้ือสินคาเป็นจํานวนมากๆตามความเหมาะสม และลดราคาในชวง
วันสําคัญตางๆ และมีของสมนาคุณเนื่องในโอกาสสําคัญ 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด 
 
ABSTRACT 

This research aims to 1) situation analysis of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan 2) study to marketing mix’s 
strategy of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan and 3) development marketing mix’s strategy of The Women Weaving for 
Baan Chieng Xuan Tambon Khwa Amphoe Mueang Mahasarakham Province by using mixed method research Design. The 
instrument used for collecting data was structured interview and questionnaire. The results were found as follows: 1) There is a 
wide variety of products, single-level price level, No price tag,No discounts and confined space to produce 2) Marketing Mix’s of 
The Women Weaving for Baan Chieng Xuan was at a medium level ( ̅=3.37 , S.D=0.24) and 3) development marketing mix’s 
strategy of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan was promotion : There should be a discount price and gifts are an 
important occasion. 

 
Keywords : Marketing Mix’s Strategy 
 
บทน า 
 ในการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยระบบรานคาเครือขายเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปใญญาในทองถิ่นมา
พัฒนา เป็นผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพมีจุดเดนและมูลคาเพิ่มเป็นที่ตองการของตลาด ทั้งในและตางประเทศ ไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) วาดวย ยุทธศาสตรแการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ในชวงระยะเวลาตั้งแต
เร่ิมแผนพัฒนาฯ ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 3.9 และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไวไดโดยฐานะการ
คลังมีความแข็งแกรง ทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้งการจางงานและดุลบัญชีเดินสะพัดอยูในเกณฑแดี  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554, หนา 85)  

ทั้งนีแ้ผนยุทธศาสตรแการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2555-2559) วาดวย การบริหารจัดการความรูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ ทรัพยากร 
และภูมิปใญญาของประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยแและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชาสังคมอยางแพรหลาย โดย
มุงเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการวิจัยและ ผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเป็นฐานความรู  ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ พัฒนาเศรษฐกิจตอยอดจากภูมิปใญญาทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : ระบบออนไลนแ) ในปใจจุบันผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ปี 2557-2558 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีผูประกอบการจํานวน 5,003 ราย และมีผลิตภัณฑแ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนไวกวา 
27,278 รายการ ซ่ึงผลิตภัณฑแ OTOP ที่ผานการคัดสรรลาสุด มีทั้งหมด 8,592 รายการ โดยแยกเป็นประเภทอาหาร จํานวน 2,728 รายการ ประเภท

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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เครื่องดื่ม จํานวน 293 รายการ ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 1,802 รายการ ประเภทของใช ของประดับตกแตง จํานวน 3,518 รายการ และ
ประเภทสมุนไพรไมใชอาหารจํานวน 251 รายการ (ภูมิปใญญาไทย : ระบบออนไลนแ) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2557-2560) ในยุทธศาสตรแเสริมสรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน วาดวยการพัฒนา
ผลิตภัณฑแชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑแแกกลุมผูผลิตและผูประกอบการ OTOP เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา OTOP และเพื่อ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา OTOP ของจังหวัดมหาสารคามใหกาวสูมาตรฐานอาเซียนและสากล และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาสินคา OTOP สูสากล (สํานักงานประชาสัมพันธแจังหวัดมหาสารคาม : ระบบออนไลนแ) 

สําหรับกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน เป็นผูผลิตสินคา OTOP ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ของจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงปใจจุบัน
ประสบปใญหาในดานการพัฒนาสินคา และการสงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายใหแกกลุมผูประกอบการ (บทสัมภาษณแคุณแมแพง โคตรมงคุณ 
ประธานกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559) ทําใหกลุมวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสม
ทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนา             
กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
  
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  
 1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
3. เพื่อพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูบริโภคที่มี เพศ อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน การรับรูสื่อ และรูปแบบการซ้ือที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแ
สวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปนี้ 
1. ความหมายกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปนี้ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547:52) ไดกลาววา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง  กลยุทธแการบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยมมาหลาย

ทศวรรษ เป็นแนวคิด หลักที่ ใช ในการพิจารณา องคแประกอบที่สํา คัญ ในการตอบสนองตอตลาดไดอยางเหมาะสม โดยเริ่มตนที่ธุรกิจ                         
ตองมีสิ่งที่นําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑแ ทําการตั้งราคาที่เหมาะสม หาวิธีการนําสงถึงลูกคาได อยางมีประสิทธิภาพดวยการบริหารช องทางการจัด
จําหนาย และหาวิธีการส่ือสารเพื่อที่จะแจงขาวสารและ กระตุนใหเกิดการซ้ือดวยการทํา การสงเสริมการตลาด ซ่ึงจะรออยูตรงนี้ถือวาเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดสําคัญที่เป็นที่รูจักกันดี ซ่ึงรวมเรียกวา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix’s) 
 มลิจันทรแ ทองคํา (2553:8) ไดกลาววา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง  เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชรวมกันเพื่อการ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปูาหมายและบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกร 

จรรยาพร บุญเหลือ และ สุวิทยแ เปียผอง (2541:2) ไดกลาววากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปใจจัยทางการตลาดที่นักการตลาด
ควบคุมได ซ่ึงบริษัทไดรวมกันในการทําใหสินคาขายไดและสรางความพึงพอใจใหกับตลาดเปูาหมาย  

ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันทแ วารีนิช (2551:50) ไดกลาววากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง การสรางความพึงพอใจแกลูกคา เรา
ตองคํานึงถึงส่ิงที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาผลิตภัณฑแที่ลูกคาตองการในราคาที่เหมาะสม จัดจําหนายใน
สถานที่และวิธีการที่ลูกคาจะเกิดความสะดวกสบาย และสิ่งที่จะกระตุนใหลูกคารับรู อยากใช และทําการซ้ือดวยวิธีการที่เหมาะสม 

สรุปไดวากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธแการบริหารการตลาดที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการวางแผนและปฏิบัติตาม
ความพึงพอใจของลูกคาโดยสวนประสมทางการตลาดเป็นสิ่งไดรับการพัฒนา เพื่อเป็นการตอบสนองความตองการของตลาดและสิ่งที่จะกระตุนใหลู กคา
รับรูอยากใชและทําการซ้ือดวยวิธีการที่เหมาะสม 

2. ความส าคัญของกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด  
 ธุรกิจจําเป็นอยางยิ่งที่ตองพิจารณา รูปแบบของผลิตภัณฑแ และศักยภาพของธุรกิจ ในการพิจารณาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตลาด โดย
อยูที่การพิจารณาเลือกวิธีหรือแนวทางที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับลักษณะความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา และเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑแ
และความสามารถของธุรกิจในการจัดทําและนําเสนอ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547:56)  

หนาที่สําคัญของนักกรตลาด คือ การทําความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค หนาที่อีกอยางหนึ่งคือ ตองตอบสนองของความตองการของ
ผูบริโภคใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมีการคิดและพัฒนาสิ่งที่สามารถตอบสนองสรางความพึ่งพอใจใหกับผูบริโภคได ซ่ึงสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั้นคือสวน
ประสมทางการตลาด (มลิจันทรแ ทองคํา, 2553:8) ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจจะตองเริ่มตนดวยการศึกษา วิเคราะหแ ถึงความตองการของตลาด (ลูกคา) เพื่อที่
นักการตลาดจะไดจัดเสนอสินคา และบริการ ใหสอดคลองกับความตองการ ในสวนประสมทางการตลาดจึงเป็นตัวแรกที่มีความสําคัญ และถือวาเป็น
จุดเร่ิมตนของความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการ (จรรยาพร บุญเหลือ และสุวิทยแ เปียผอง, 2541:1) 

การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปูาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจาย เพราะมองเห็นวาคุม 
รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลอง พฤติกรรมการซ้ือเพื่อใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและ
เกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ที่เรียกวา สวนประสมการตลาด (เขมิกา แสนโสม, 2547:86) ดังนั้นการจะใชเครื่องมือใดและใหความสําคัญกับเครื่องมือ
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การตลาดรูปแบบใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณแ ทั้งศักยภาพของธุรกิจ สิ่งแวดลอม การแขงขัน ลูกคา ฯลฯ ซ่ึงเป็นหนาที่ของนักการตลาดที่
ตองพิจารณาอยางถี่ถวน ไมสามารถทําการวางแผนเพียงครั้งเดียวแลวสามารถใชไดตลอดกาล หรือนําแผนการตลาดของผูอื่นที่ประสบความสําเร็จมาใชก็
ไมไดเป็นการรับประกันความสําเร็จแตอยางใด (ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันทแ วารีนิช, 2551:62) 

สรุปไดวาความสําคัญของกลยุทธแสวนประสมทางการตลาด มีความสําคัญตอธุรกิจอยางยิ่งที่ตองพิจารณาสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคได และผูบริโภคยินดีจายซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคาโดยทั่วไป จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณแทั้งศักยภาพของ
ธุรกิจสิ่งแวดลอมการแขงขันลูกคาเป็นตนเพื่อที่นักการตลาดจะไดจัดเสนอสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการ 

3. องค๑ประกอบของกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด 
กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดที่ไดรับการยอมรับวาสามารถประยุกตแใชและสรางความสําเร็จแกธุรกิจตางๆอยางมาก  ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑแ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
(Productivity and Quality) คน (People) และสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได (Physical Evidence) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547:56) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน จํานวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็น การ

กําหนดประเด็นโครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน  

การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากนั้น
จะใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) จากนั้นนํามาสังเคราะหแ
เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุํมตัวอยําง คือ ผูบริโภคที่มาซ้ือผลิตภัณฑแของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ที่ไมทราบจํานวนประชาชนที่แนนอน ในการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยทฤษฎีของ W.G.cochran (1953) ไดจํานวน 385 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแ

แบบมีโครงสราง และความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน และวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) 
ของตัวแปรทุกตัวมีคาเกิน 0.60 ซ่ึงเป็นคาที่ยอมรับได (Hair et al., 2006)  

การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัยแลว ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่มาซ้ือผลิตภัณฑแของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 พัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน จํานวน 19 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน  
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซ่ึงประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนากล

ยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 
การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนนี้ใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด

ของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน โดยการสนทนากลุมของ

สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของ
ผลวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังนี้ 

1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ประกอบดวย ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
คือ ผลิตภัณฑแมีลวดลายไมหลากหลาย ด๎านราคา คือ มีผลิตภัณฑแที่มีระดับราคาอยูในระดับเดียวและไมมีปูายแสดงราคาสินคา ด๎านการจัดจ าหนําย คือ 
มีพอคาคนกลางนอยรายและไมมีการขายผานทางออนไลนแ  ด๎านการสํงเสริมการตลาด คือ ไมมีสวนลดราคาใหกับลูกคา และไมมีของสมนาคุณ ด๎าน
กระบวนการ คือ ไมมีคนไวใหบริการลูกคาและไมมีบริการหลังการขาย ด๎านประสิทธิภาพและคุณภาพ คือ ผลิตภัณฑแไมมีความแตกตางจากคูแขงขัน 
ด๎านคน คือ ไมมีการพบปะกับกลุมลูกคาโดยตรง และด๎านสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได๎ คือ ไมมีปูายบอกที่ตั้งของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ที่
ชัดเจน มีตนไมบดบังทําใหมองเห็นปูายไดยาก และมีพื้นที่ในการผลิตคับแคบ 

2. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา ผูบริโภคของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน สวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 213 คน คิดเป็นรอยละ 55.30 มีอายุ 41-50ปี 
จํานวน 118 คน คิดเป็นรอยละ 30.60 มีสถานภาพ สมรส จํานวน 235 คน คิดเป็นรอยละ 61.00 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิด
เป็นรอยละ 35.80 มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 167 คน คิดเป็นรอยละ 43.40  มีการรับรูสื่อจากสื่อออนไลนแ จํานวน 117 คน 
คิดเป็นรอยละ 30.40 มีรูปแบบการซ้ือโดยทางรถยนตแ จํานวน 163 คน คิดเป็นรอยละ 42.30 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทาง
การตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.37 , S.D=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ผลิตภัณฑแ ( ̅=3.60 , S.D=0.35) ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ ( ̅=3.51 , S.D=0.30) กระบวนการ ( ̅=3.44, S.=0.26) ดานคน 
( ̅=3.42 , S.D=0.33) ดานการจัดจําหนาย ( ̅=3.38 , S.D=0.33) ดานราคา ( ̅=3.28 , S.D=0.46) ดานสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได ( ̅=3.25 , S.D=0.44) 
และดานการสงเสริมการตลาด ( ̅=3.09 , S.D 0.58) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มี อายุ สภานภาพ รายไดตอเดือน และการรับรูสื่อ ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแ
สวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05 สวนผูบริโภคที่มี เพศ ระดับการศึกษา และรูปแบบการซ้ือที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรี
ทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

3. สรุปผลข๎อค๎นพบแนวทางการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวา กลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนควรมีการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด โดยเรียงดําดับดังนี้ 

1. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรมีสวนลดราคาใหกับลูกคา ที่ซ้ือสินคาเป็นจํานวนมากๆตามความเหมาะสม และ
ลดราคาในชวงวันสําคัญตางๆ และมีของสมนาคุณเนื่องในโอกาสพิเศษ 

2. ดานสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได (Physical Evidence) ควรมีการประชาสัมพันธแขอมูลสินคาอยางทั่วถึง เชนมีการใชรถแห
ประชาสัมพันธแรอบจังหวัดเพื่อกระจายขาวสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกลุมสตรีทอผาสหกรณแ บานเชียงเหียน และมีสถานที่นั่งเพียงพอสําหรับลูกคา โดย
การจัดหองรับรองแขกไวตอนรับลูกคา 

3. ดานราคา (Price) ควรมีการแสดงราคาขายชัดเจน โดยมีการติดไวที่ตัวผลิตภัณฑแ และมีผลิตภัณฑแหลายระดับราคาใหเลือกตาม
คุณภาพของผลิตภัณฑแ เชน มีผลิตภัณฑแเกรด A เกรด B  

4. ดานการจัดจําหนาย (Place) ควรมีสถานที่ซ้ือสะดวกตอการเดินทางและจอดรถ โดยมีการสรางโรงจอดรถไวคอยใหบริการ
ลูกคา และมีการสงมอบผลิตภัณฑแที่รวดเร็ว เชน มีการสงสินคาถึงลูกคาภายใน 1 วันถาระยะทางไมถึง 100 ก.ม.  

5. ดานคน (People) ควรมีบริการหลังการขาย เชน มีการโทรติดตามถามเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑแ และมีพนักงานบริการเป็น
อยางดี โดยมีพนักงานคอยใหบริการ  

6. ดานกระบวนการ (Process) ควรมีพนักงานพูดจาสุภาพ เชน มีพนักงานคอยพูดตอนรับและคอยใหคําแนะนํา และสามารถ
พบปะกับผูบริโภคไดโดยตรง 
  7. ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) ควรมีการสรางผลิตภัณฑแใหมีความแตกตาง เชน การผลิตและ
ออกแบบลวดลายที่แตกตางจากคูแขงขัน 

8. ดานผลิตภัณฑแ (Product) ควรมีผลิตภัณฑแที่มีความหลากหลายเพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือได และทําใหผูบริโภคมีความพึง
พอใจตอผลิตภัณฑแ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1.  การศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  ̅=3.37 ,S.D=0.24) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรพีพร ฉัตรตระกูลชัย . (2551).                          
ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของลูกคาชาวญี่ปุุน ตอสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือ ของผูผลิตในจังหวัดเชียงใหม พบวา ลูกคาชาว
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ญี่ปุุน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดผาฝูายทอมือ ของผูผลิตในจังหวัดเชียงใหม สวนมากมีความคิดในระดับเฉยๆ เนื่องจากธุรกิจจําเป็นอยาง
ยิ่งที่ตองพิจารณา รูปแบบของผลิตภัณฑแ และศักยภาพของธุรกิจ ในการพิจารณาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตลาด โดยอยูที่การพิจารณาเลือกวิธีหรือ
แนวทางที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับลักษณะความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา และเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑแและความสามารถของธุรกิจใน
การจัดทําและนําเสนอ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547:56) 

2.  แนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน พบวา สิ่งที่กลุมสตรีทอผาสหกรณแ บานเชียง
เหียน ตองพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ คือ การสงเสริมการตลาด ( ̅ = 3.09 , S.D = 0.58) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา นาพงษแ (2557, 60-61) ได
ทําการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาของกลุมวัยทํางานในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวา สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมเสริมการตลาด ที่ใชในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของกลุมวัยทํางาน ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง 
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดอันดับแรก คือ มีการสงขอมูลสินคามาใหมทางออนไลนแอยูเสมอ  เนื่องจาก การสงเสริมการตลาดเป็นสวนประสมทาง
การตลาดตัวหนึ่งที่ผูบริโภคไดมองเห็นและมีสวนเกี่ยวของอยูเสมอเป็นสวนประสมทางการตาดที่องคแกรใชเพื่อแจงขาวสาร จูงใจและกระตุนเตือนความทรง
จําเกี่ยวกับผลิตภัณฑแและบริการตางๆ จากการโฆษณาทางโทรทัศนแ วิทยุ ปูายโฆษณา หนังสือพิมพแ แผนพับโบวแชัวรแ หรือแคตตาล็อกตางๆ แมแตขางรถเมลแ 
ฉะนั้นในการสงเสริมการตลาดจึงเป็นงานหลักที่นักการตลาดใชในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญประกอบดวย การโฆษณา ก ารใช
ขาวและประชาสัมพันธแ การขายโดยพนักงานขาย และการสงเสริมการขาย ซ่ึงนักการตลาดอาจเลือกใชเครื่องมือใดเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่องมือรวมกันก็ได 
(มลิจันทรแ ทองคํา, 2553:165) 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุมํขนมเทียนแก๎วแมํพูลศรี  
บ๎านขนมจนี ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

The Development Marketing Mix‖s Strategy of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri  
Baan Ka Nhom Jeen Tambon Khok Phra Amphoe Kantharawichai Mahasarakham Province. 

 
กฤษณา กล๎าหาญ1 ผกามาศ ดอนบรรเทา2 ดร.กิตติชัย เจริญชัย3 และ ผศ.ลักขณา ศิริจ าปา4 

Kritsana Klahan,  Pakamas Donbantao,  Dr.Kittichai Jaroenchai and Asst.Prof.Lakkhana Sirichampa 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 2) เพื่อศึกษากลยุทธแสวนประสมทาง
การตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีบานขนมจีน ตําบลโคก
พระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Method Research Design) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสัมภาษณแ และแบบสอบถาม พบวา 1) ผลิตภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีมีบรรจุหีบหอเป็นรูปแบบของชะลอม แลวยังใชถุงพลาสติกใน
การบรรจุขายใหกับลูกคาที่ซ้ือในจํานวนนอย และทางกลุม OTOP ยังไมมีรูปแบบของการบรรจุหีบหอที่หลากหลาย 2) กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด
ของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.08, S.D = 0.54) และ 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของ
กลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี คือ ดานบรรจุหีบหอ ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแที่สามารถปูองกันสินคาเพื่อไมใหเกิดความเสียหายกอนถึงมือลูกคา 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด 
 
ABSTRACT 

This research aims to 1) situation analysis of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri 2) study to marketing mix’s strategy 
of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri and 3) development marketing mix’s strategy of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri 
Baan Ka Nhom Jeen Tambon Khok Phra Amphoe Kantharawichai Mahasarakham Province by using mixed method research 
Design. The instrument used for collecting data was structured interview and questionnaire. The results were found as follows: 1) 
There is a form of packaging basket and Plastic bags 2) Marketing Mix’s of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri was at a high 
level ( ̅ = 4.08, S.D = 0.54) and 3) development marketing mix’s strategy of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri was packaging : 
There should be developed to protect the product packaging to avoid damage. 

 
Keywords : Marketing Mix’s Strategy 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณแได ยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป็นตองกําหนด
ทิศทางและ ยุทธศาสตรแการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปูองกันปใจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ ประเทศดานตางๆ ใหเ ขมแข็ง ควบคู
กับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนแจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมอยางเป็นธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดานฐานความรูและความคิดสรางสรรคแบนพื้นฐานการ ผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั้งยืน (สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม:ระบบออนไลนแ.วันที่ 13 มีนาคม 2559) 

พัฒนาการจังหวัดมหาสารคามมีการสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP เป็นนโยบายเรงดวนสําคัญเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชนใน
ชุมชนทองถิ่น ซ่ึงการลงทะเบียนผูผลิตสินคา OTOP ในปี 2557-2558 จังหวัดมหาสารคาม มีผูลงทะเบียนทั้งสิ้น 842 กลุมราย ซ่ึงที่ผานมาสินคา OTOP 
บางผลิตภัณฑแประสบปใญหาไมสามารถแขงขันในตลาดได  อาทิ ผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด สินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเขามาใช ขาดการเขาถึงแหลงเงินทุน คุณภาพสินคาไมคงที่ เป็นตน จึงทําใหไมสามารถขยายตลาดได 

ปใญหาเหลานี้มีหลายหนวยงานไดเขาไปใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง ทําใหสินคาOTOP จังหวัดมหาสารคาม มีขีดความสามารถในการ
แขงขันระยะยาวและมีโอกาสสูตลาดอาเซียนมากขึ้น เห็นไดจากยอดการจําหนายสินคา OTOP ประจําปีงบประมาณ 2558 มียอดขายรวมทั้งสิ้นกวา 826 
ลานบาท ทะลุเปูาที่วางไวกวา 31 ลานบาท สินคาที่ขายดีอันดับหนึ่งคือ ผลิตภัณฑแเสื่อกกบานแพงมีออรแเดอรแตางประเทศสั่งเขามาตลอดปี รองลงมาคือ 
ผาไหมลายสรอยดอกหมาก เป็นตน และยังไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑแที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพทีไดมาตรฐานทุก
ดาน (ประชาชาติธุรกิจ เศรษฐกิจภูมิภาค:ระบบออนไลนแ.วันที่ 17 มีนาคม 2559)  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ทั้งนี้กลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี เป็นสินคา OTOP ประเภทอาหาร เริ่มกิจการมาจากการทํากินกันในครอบครัว ทําบุญและฝากเพื่อน ญาติ     
พี่นอง ตอมามีคนติดใจในรสชาติ จึงไดสั่งทําสวนที่เหลือจากที่สั่งก็นําไปขายที่ตลาด จนไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจึงไดมีการวาจางแรงงาน และลงทุนใน
การผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีแนวคิดในการทําใหเป็นสินคาฝากประจําอําเภอ และจังหวัดโดยไดสั่งทําชะลอมไวบรรจุขนมเทียนแกวใหดูดีขึ้น จนปใจจุบัน
ไดรับความนิยมแพรหลายมากขึ้น ปใจจุบันขนมเทียนแกวเป็นสินคา OTOP ระดับ5ดาว รูปแบบสินคามีลักษณะเป็นขนมเทียนแกวไสเค็มแปูงใสมองเห็นไส
ขนมมีขนาดพอดีคําหอดวยใบตองบรรจุในชะลอมสวยงาม เหมาะสําหรับเป็นของฝาก แตทางกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ที่ประสบปใญหาในเรื่องการทํา
การตลาดเพื่อที่จะสามารถขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และสรางกําไรใหมากขึ้น จากสถานการณแการแขงขันที่รุนแรง (บทสัมภาษณแคุณแมพูลศรี รอบวงจันทรแ 
ประธานกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศร ีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559)  

จากประเด็นปใญหาดังกลาว ทําใหกลุมวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกว
แมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทาง
การตลาดเพื่อขยายตลาด เพิ่มยอดขายใหกับกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ใหมีกําไรมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  
 1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

3. เพื่อพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ลูกคาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน วัตถุประสงคแในการซ้ือ ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ และการรับรูสื่อ ที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
แตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปนี้ 
1. ความหมายกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปนี้ 
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันทแ วารีวนิช (2551: หนา 50) ไดกลาวไววา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง การสรางความพึงพอใจแก

ลูกคา เราตองคํานึงถึงสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาผลิตภัณฑแที่ลูกคาตองการในราคาที่เ หมาะสม  
จัดจําหนายในสถานที่และวิธีการที่ลูกคาจะเกิดความสะดวกสบาย และสิ่งที่จะกระตุนใหลูกคารับรู อยากใช และทําการซ้ือดวยวิธีการที่เหมาะสม  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: หนา 52) ไดกลาวไววา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธแการบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยมมา
หลายทศวรรษ เป็นแนวคิด หลักที่ใชในการพิจารณา องคแประกอบที่สําคัญ ในการตอบสนองตอตลาดไดอยางเหมาะสม โดยเริ่มตนที่ธุรกิจ ตองมีสิ่งที่
นําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑแ ทําการต้ังราคาที่เหมาะสม หาวิธีการนําสงถึงลูกคาได อยางมีประสิทธิภาพดวยการบริหารชองทางการจัดจําหนาย และ
หาวิธีการส่ือสารเพื่อที่จะแจงขาวสารและ กระตุนใหเกิดการซ้ือดวยการทํา การสงเสริมการตลาด ซ่ึงจะรออยูตรงนี้ถือวาเป็นเครื่องมือทางการตลาดสําคัญ
ที่เป็นที่รูจักกันดี ซ่ึงรวมเรียกวา สวนผสมการตลาด (Marketing Mix’s)  

จ ร ร ย า พ ร  บุ ญ เ ห ลื อ  แ ล ะ สุ วิ ท ยแ  เ ปี ย ผ อ ง  ( 2541:  ห น า  2)  ไ ด ก ล า ว ไ ว ว า  ก ล ยุ ท ธแ ส ว น ป ร ะ ส ม 
ทางการตลาด หมายถึง ปใจจัยทางการตลาดที่นักการตลาดควบคุมได ซ่ึงบริษัทไดรวมกันในการทําใหสินคาขายไดและสรางความพึงพอใจใหกับ ตลาด
เปูาหมาย  
 มลิจันทรแ ทองคํา (2558: หนา 8) ไดกลาวไววา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดหมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชรวมกัน
เพื่อการตอบสนองความตองการของตลาดเปูาหมายและบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกร  

สรุปไดวา กลยุทธแสวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา และสรางความพึงพอใจใหกับการตลาดเปูาหมาย กลยุทธแทางการตลาดนั้นมีความสลับซับซอนและมีความสําคัญเฉพาะตัวขึ้นมาอยางโดดเดน เรา
จะตองคํานึงถึงสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญที่เป็นที่รูจักกันดี คือสวนประสม การตลาดที่
เรียกวา Marketing Mix’s 

2. ความส าคัญของกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด  
การจะใชเครื่องมือใดและใหความสําคัญกับเครื่องมือการตลาดรูปแบบใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณแ ทั้งศักยภาพของธุรกิจ 

สิ่งแวดลอม การแขงขัน ลูกคา ฯลฯ ซ่ึงเป็นหนาที่ของนักการตลาดที่ตองพิจารณาอยางถี่ถวน ไมสามมารถทําการวางแผนเพียงครั้งเดียวแลวสามารถใชได
ตลอดกาล หรือนําแผนการตลาดของผูอื่นที่ประสบความสําเร็จมาใชก็ไมไดเป็นการรับประกันความสําเร็จแตอยางใด (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันทแ วารีว
นิช, 2551: หนา 62) ธุรกิจจําเป็นอยางยิ่งที่ตองพิจารณากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด ใหสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑแ และ
ศักยภาพของธุรกิจ และแนวทางในการพิจารณาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริการตลาดไมได อยูที่การพิจารณาเลือกวิธีหรือแนวทางที่ดีที่สุด ขึ้นควรเลือก
วิธีที่เหมาะสมที่สุด ในที่นี้หมายถึง เหมาะสมกับลักษณะ ความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา และเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑแและ
ความสามารถของธุรกิจในการจัดทําและนําเสนอ (ฉัตยาพร เสมอใจ2547: หนา 56) 
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การดําเนินธุรกิจจะตองเริ่มตนดวยการศึกษา วิเคราะหแ ถึงความตองการของตลาด (ลูกคา) เพื่อที่นักการตลาดจะไดจัดเสนอสินคาและบริการ 
ใหสอดคลองกับความตองการ สวนประสมทางการตลาดจึงเป็นตัวแรกที่มีความสําคัญ และถือวาเป็นจุดเริ่มตนของความสําเร็จหรือความลมเหลว ของ
กิจการ (จรรยาพร บุญเหลือ และสุวิทยแ เปียผอง, 2541: หนา 1)  

มลิจันทรแ ทองคํา (2553: หนา 8) ไดกลาวไววา หนาที่สําคัญของนักการตลาด คือ การทําความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค หนาที่อีก
อยางหนึ่งคือตองตอบสนองของความตองการของผูบริโภคใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมีการคิดและพัฒนาสิ่งที่สามารถตอบสนองสรางความพึ่งพอใจ
ใหกับผูบริโภคได ซ่ึงสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั้นคือสวนประสมทางการตลาด 

สรุปไดวา ความสําคัญของกลยุทธแสวนประสมทางการตลาด เป็นการดําเนินธุรกิจจะตองเริ่มตนดวยการศึกษาวิเคราะหแถึงความตองการของ
ตลาด(ลูกคา) การใชเครื่องมือใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณแทั้งศักยภาพของธุรกิจสิ่งแวดลอม  การแขงขัน ลูกคาฯลฯ ตองมีสินคาที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปูาหมายไดขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได ธุรกิจจําเป็นอยางยิ่งที่ตองพิจารณา ซ่ึงสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั้นคือสวน
ประสมทางการตลาด  

3. องค๑ประกอบของกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด 
กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใชในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา ประกอบดวย ผลิตภัณฑแ (Product), 

ราคา (Price), การจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion), การบรรจุหีบหอ (Packaging), บุคลากร (People) และกระบวนการ 
(Process) (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันทแ วารีวนิช, 2551: หนา 61) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี จํานวน 20 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็น การ

กําหนดประเด็นโครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 

การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากนั้น
จะใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) จากนั้นนํามาสังเคราะหแ
เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุํมตัวอยําง คือ ลูกคาที่มาซ้ือขนมเทียนแกวของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ที่ไมทราบจํานวนประชาชนที่แนนอน ในการกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยทฤษฎีของ W.G.cochran (1953) ไดจํานวน 385 คน 
เครือ่งมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแ

แบบมีโครงสราง และความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน และวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) 
ของตัวแปรทุกตัวมีคาเกิน 0.60 ซ่ึงเป็นคาที่ยอมรับได (Hair et al., 2006)  

การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัยแลว ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากลูกคาที่มาซ้ือขนมเทียนแกวของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 พัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี จํานวน 20 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน  
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซ่ึงประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนากล

ยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 
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การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนนี้ใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด
ของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีการวิเคราะห๑ขอ๎มูล เพื่อพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีโดยการสนทนากลุมของ
สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังนี้ 
1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพูลศรี บ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ประกอบดวย ด๎านผลิตภัณฑ๑ 

(Product) คือ มีตนทุนในการผลิตสูงในแตละวัน จึงทําใหทางกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ผลิตสินคาไดไมมากตามจํานวนที่ลูกคาตองการและไมทันตอ
ความตองการของลูกคา ด๎านราคา (Price) คือ มีการกําหนดราคาของผลิตภัณฑแไวอยางชัดเจน ด๎านการจัดจ าหนําย (Place) คือ สวนมากขายอยูที่หนา
ราน ไมมีตัวแทนจําหนาย ขายผานทางเฟสบุ฿ค เว็บไซดแ จัดสงแคพื้นที่ใกลเคียง เชน จ.รอยเอ็ด จ.กาฬสินธุแ จ.ขอนแกน และจะบวกคาขนสงเพิ่ม ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด (Promotion) คือ  สวนมากจะมีการโฆษณาผานทางเฟสบุ฿ค เว็บไซดแ และมีปูายโฆษณา OTOP บอกทางลูกคามายังศูนยแ OTOP เอง 
เพราะลูกคาสวนมากจะมีการบอกตอปากตอปาก และแนะนําใหมาซ้ือที่ศูนยแ OTOP ด๎านการบรรจุหีบหํอ (Packaging) คือ สวนมากจะใสถุงพลาสติก
ขายแตถามีลูกคาสั่งใสแบบกระเซาทาง OTOP ก็จะทําการบรรจุภัณฑแนั่นใหแตจะไดในปริมาณที่นอยลง  คือ ปกติกิโลกรัมละ 120 บาท ถาใสกระเซาเล็ก 
จะได 4 ขีด ในราคา 60 บาท ถากระเซาใหญจะได 8 ขีด ในราคา 120 บาท ด๎านบุคลากร (People) คือ  มีจํานวนสมาชิกในกลุมไมเพียงพอตอการผลิต
สินคาใหทันตามความตองการของลูกคาและสมาชิกแตละคนมีภาระทางดานหนาที่ครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ จึงทําใหไมสามารคผลิตขนมเทียนแกวไดทัน
ตามความตองการของลูกคา และด๎านกระบวนการ (Process) คือ ทางกลุมจะไมคอยจัดสงตางจังหวัดที่ไมใชจังหวัดใกลเคียง เพราะทางกลุมไมมีตัวแทน
ขายจึงเนนการขายหนารานมากกวา สวนมากจะมีลูกคามารับสินคาเองไมวาจะปริมาณมากหรือนอย เพราะถามีการจัดสงจะเพิ่มราคาขนสงซ่ึงลูกคาจะ
มองวาราคาสูงเกินไปจึงมารับสินคาเองที่ศูนยแ OTOP 

2. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพูลศรี บ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา ลูกคาสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 298 คน คิดเป็นรอยละ 77.40 มีอายุมากกวา 31-35 ปีขึ้นไป จํานวน 235 คน คิดเป็นรอยละ 
61.04 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 136 คน คิดเป็นรอยละ 35.32  มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 189 คนคิดเป็นรอยละ 49.09 มี
วัตถุประสงคแในการตัดสินใจซื้อเพื่อรับประทานเอง จํานวน 261 คน คิดเป็นรอยละ 67.79  ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ ตัวลูกคาเอง จํานวน 193 คน 
คิดเป็นรอยละ 50.13มีการรับรูสื่อแบบปากตอปาก จํานวน  273 คน คิดเป็นรอยละ 70.91และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด โดยรวม
อยูในระดับมาก ( =4.08, S.D=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานราคา ( ̅=4.34, S.D=0.64) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ( =4.25, S.D=0.59) ดานผลิตภัณฑแ ( =4.20, S.D =0.69) ดานสงเสริมทางการตลาด (     =4.19, S.D=0.73) ดานกระบวนการ ( =
3.91, S.D=0.71) ดานบุคลากร (  =3.84, S.D=0.54) ดานการบรรจุหีบหอ    ( =3.84, S.D=0.53) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และการรับรูสื่อ ที่แตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี  บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สวนลูกคาที่มีวัตถุประสงคแในการซ้ือ ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวน
ประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ .05 

3. สรุปผลข๎อค๎นพบแนวทางการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพูลศรี บ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวา กลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีควรมีการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด โดยเรียงดําดับดังนี้ 

1. ดานการบรรจุหีบหอ ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแที่สามารถปูองกันสินคาเพื่อไมใหเกิดความเสียหายกอนถึงมือลูกคา 
  2. ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนาในสวนของการมีพนักงานตอนรับในบางสวนและมีการใหความสนใจกับลูกคาที่มาติดตอซื้อสินคา 

3. ดานกระบวนการ ควรมีการพัฒนาการตกแตงหนารานที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและมีความดึงดูดใจลูกคาตั้งแตเห็นหนา
รานที่ตกแตงไดอยาสวยงามและมีบรรยากาศที่ด ี

4. ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการพัฒนาในสวนของการลดราคาของสินคา เมื่อลูกคามาซ้ือในจํานวนมากเพื่อกระตุนความ
สนใจของลูกคาไดเพื่อใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อในทันที 

5. ดานผลิตภัณฑแ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑแเพื่อใหตอบสนองกับความตองการของลูกคาในหลายๆ ดานและทําใหลูกคามีความพึง
พอใจในสวนของตัวสินคา เพื่อที่จะดึงความสนใจของลูกคาใหอยูกับเราใหนานที่สุด 

6. ดานการจัดจําหนาย ควรมีการพัฒนาในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาที่สั่งซ้ือสินคาในจํานวนมากเพื่อที่จะทําใหลูกคามีความพึง
พอใจในสวนที่รานบริการ 

7. ดานราคา ควรมีการพัฒนาในดานของการต้ังราคาที่เหมาะสมและตั้งราคาใหอยูในสวนที่ลูกคาสามารถสั่งซ้ือไดและไมตั้งราคาสูง
จนเกินไป 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 762 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม  พบวา  ลูกคามีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธแสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก (     = 4.08, S.D = 0.54) ซ่ึงไมสอดคลอง
กับงานวิจัย  ยุพิน อุนแกว (2552) ไดทําการศึกษากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของผูผลิตผาฝูายยอมครามในจังหวัดสกลนคร พบวา ผลการวิจัย
พบวาในภาพรวมผูผลิตผาฝูายยอมครามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เนื่องจากกลยุทธแ สวน
ประสมทางการตลาดมีความสําคัญในการจะใชเครื่องมือใดและใหความสําคัญกับเครื่องมือการตลาดรูปแบบใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณแ 
ทั้งศักยภาพของธุรกิจ สิ่งแวดลอม การแขงขัน ลูกคา ฯลฯ ซ่ึงเป็นหนาที่ของนักการตลาดที่ตองพิจารณาอยางถี่ถวน ไมสามมารถทําการวางแผนเพียงครั้ง
เดียวแลวสามารถใชไดตลอดกาล หรือนําแผนการตลาดของผูอื่นที่ประสบความสําเร็จมาใชก็ไมไดเป็นการรับประกันความสําเร็จแตอยางใด (ฉัตยาพร 
เสมอใจ และฐิตินันทแ วารีวนิช, 2551: หนา 62) 

2. แนวทางการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม  พบวาสิ่งที่กลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีตองพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ดานการบรรจุหีบหอ ซ่ึงไมสอดคลองกับวิจัยของ มัทวัน กุศลอภิบาล 
(2555) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภค  ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี 
พบวา เลือกใชบริการรานกาแฟสดเนื่องจากรสชาติของผลิตภัณฑแมากที่สุด สอนคลองกับทฤษฎีของสุมาลี ทองรุงโรจนแ (2555: หนา 29) วาดวย บรรจุ
ภัณฑแที่สัมผัสกับผลิตภัณฑแและเป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑแเอาไวพรอมทั้งทําหนาที่ปูองกันแกผลิตภัณฑแโดยตรง และบรรจุภัณฑแที่อยูถัดออกมาสวนใหญแลว
บรรจุภัณฑแชั้นที่สองมีหนาที่รวบรวมบรรจุภัณฑแชั้นแรกจํานวนมากกวา 2 ชิ้นเขาดวยกัน เพื่อการวางขายดิสเพลยแหรือจะเอาเป็นหนวยในการจําหนาย  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สําเร็จสมบูรณแไดดวยความกรุณา ใหคําปรึกษาเป็นอยางดียิ่งจาก ดร.กิตติชัย เจริญชัย และ ผศ.ลักขณา ศิริจําปา อาจารยแที่ปรึกษา 
ที่ไดใหความอนุเคราะหแชวยเหลือใหคําแนะนําและแนวคิดที่เป็นประโยชนแ ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของเนื้อหา และขอบพระคุณกลุมขนม
เทียนแกวแมพลูศรี และผูบริโภคทุกทานที่ใหความอนุเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  
 
บรรณานุกรม 
จรรยาพร บุญเหลือ และ สุวิทยแ เปียผอง. (2541). นโยบายผลิตภัณฑแและราคา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ฉัตยาพร  เสมอใจ และ ฐิตินันทแ  วารีวนิช.  (2551). หลักการตลาด . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ฉัตรยาพร  เสมอใจ. (2547). การจัดการและตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ประชาชาติธุรกิจ เศรษฐกิจภูมิภาค. แหลงที่มา : http://www.prachachat.net/ news_detail.php?newsid=1446023548 [สืบคนเมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2559]. 
มลิจันทรแ ทองคํา. (2553).หลักการตลาด. มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
มัทวัน  กุศลอภิบาล.(2555). ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม. 
ยุพิน อุนแกว. (2552). กลยุทธแสวนประสมทางการตลาดของผูผลิตผาฝูายยอมครามในจังหวัดสกลนคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม.แหลงที่มา : http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/ images/pdf/plan57-60.pdf [สืบคนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2559]. 
สุมาลี ทองรุงโรจนแ. (2555). ออกแบบบรรจุภัณฑแ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป 
Hair,etc. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prachachat.net/
http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 763 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 2) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑแของกลุม
ขนมเทียนแกวแมพูลศรี 3) เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี และ 4) เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแม
พลูศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Method Research Design) เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแ และแบบสอบถาม พบวา 1) กลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีมีบรรจุภัณฑแเป็นรูปแบบของชะลอม แลวยังใช
ถุงพลาสติกในการบรรจุขายใหกับลูกคาที่ซ้ือในจํานวนนอย และทางกลุม OTOP ยังไมมีรูปแบบของบรรจุภัณฑแที่หลากหลาย 2) ออกแบบบรรจุภัณฑแของ
กลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีมีลักษณะเป็นทรงกระบอกปิ่นโตยาวทําจากไมจักรสาน 3) ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุม
ขนมเทียนแกวแมพลูศรีบานขนมจีน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( ̅ = 3.74, S.D = 0.27) และ 4) แนวทางการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑแ คือ 
ดานเครื่องจักรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแที่มีเครื่องจักรชวยในการแกะแบบอักษรมาใสลงในตัวบรรจุภัณฑแเพื่อที่ จะทําใหดึงดูดใจ
ลูกคาในสวนของตัวบรรจุภัณฑแที่สวยงามได  

 
ค าส าคัญ : รูปแบบบรรจุภัณฑแ 
 
ABSTRACT 

This research aims to 1) situation analysis of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri 2) packaging design of The Ka Nhom 
Tian Kaew Mae Poonsri 3) study to packaging design of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri and 4) development packaging 
design of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri Baan Ka Nhom Jeen Tambon Khok Phra Amphoe Kantharawichai Mahasarakham 
Province by using mixed method research Design. The instrument used for collecting data was structured interview and 
questionnaire. The results were found as follows: 1) There is a form of packaging basket and Plastic bags 2) packaging design is a 
cylinder made of wood weaving 3) packaging design of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri was at a high level ( ̅ = 3.74, S.D = 
0.27) and 4) development packaging design of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri was the machines on the packaging : There 
should be a development of packaging machinery in sheep with fonts for beauty. 

 
Keywords : Packaging Design 
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณแได ยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป็นตองกําหนด
ทิศทางและ ยุทธศาสตรแการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปูองกันปใจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ ประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคู
กับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนแจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมอยางเป็นธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดานฐานความรูและความคิดสรางสรรคแบนพื้นฐานการ ผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั้งยืน (สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม:ระบบออนไลนแ.วันที่ 13 มีนาคม 2559) 

พัฒนาการจังหวัดมหาสารคามมีการสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP เป็นนโยบายเรงดวนสําคัญเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชนใน
ชุมชนทองถิ่น ซ่ึงการลงทะเบียนผูผลิตสินคา OTOP ในปี 2557-2558 จังหวัดมหาสารคาม มีผูลงทะเบียนทั้งสิ้น 842 กลุมราย ซ่ึงที่ผานมาสินคา OTOP 
บางผลิตภัณฑแประสบปใญหาไมสามารถแขงขันในตลาดได อาทิ ผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด สินคาไมไดมาตรฐาน ไมมีการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเขามาใช ขาดการเขาถึงแหลงเงินทุน คุณภาพสินคาไมคงที่ เป็นตน จึงทําใหไมสามารถขยายตลาดได 

ปใญหาเหลานี้มีหลายหนวยงานไดเขาไปใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง ทําใหสินคาOTOP จังหวัดมหาสารคาม มีขีดความสามารถในการ
แขงขันระยะยาวและมีโอกาสสูตลาดอาเซียนมากขึ้น เห็นไดจากยอดการจําหนายสินคา OTOP ประจําปีงบประมาณ 2558 มียอดขายรวมทั้งสิ้นกวา 826 
ลานบาท ทะลุเปูาที่วางไวกวา 31 ลานบาท สินคาที่ขายดีอันดับหนึ่งคือ ผลิตภัณฑแเสื่อกกบานแพงมีออรแเดอรแตางประเทศสั่งเขามาตลอดปี รองลงมาคือ 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ผาไหมลายสรอยดอกหมาก เป็นตน และยังไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑแที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพทีไดมาตรฐานทุก
ดาน (ประชาชาติธุรกิจ เศรษฐกิจภูมิภาค:ระบบออนไลนแ.วันที่ 17 มีนาคม 2559)  

ทั้งนี้กลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี เป็นสินคา OTOP ประเภทอาหาร เร่ิมกิจการมาจากการทํากินกันในครอบครัว ทําบุญและฝากเพื่อน ญาติ พี่
นอง ตอมามีคนติดใจในรสชาติ จึงไดสั่งทําสวนที่เหลือจากที่สั่งก็นําไปขายที่ตลาด จนไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจึงไดมีการวาจางแรงงาน และลงทุนใน
การผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีแนวคิดในการทําใหเป็นสินคาฝากประจําอําเภอ และจังหวัดโดยไดสั่งทําชะลอมไวบรรจุขนมเทียนแกวใหดูดีขึ้น จนปใจจุบัน
ไดรับความนิยมแพรหลายมากขึ้น ปใจจุบันขนมเทียนแกวเป็นสินคา OTOP ระดับ5ดาว รูปแบบสินคามีลักษณะเป็นขนมเทียนแกวไสเค็มแปูงใสมองเห็นไส
ขนมมีขนาดพอดีคําหอดวยใบตองบรรจุในชะลอมสวยงาม เหมาะสําหรับเป็นของฝาก แตทางกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ที่ประสบปใญหาในเรื่องรูปแบบ
บรรจุภัณฑแ ที่มีบรรจุภัณฑแเป็นรูปแบบของชะลอม แลวยังใชถุงพลาสติกในการบรรจุขายใหกับลูกคาที่ซ้ือในจํานวนนอย และทางกลุม OTOP ยังไมมี
รูปแบบของบรรจุภัณฑแที่หลากหลาย (บทสัมภาษณแคุณแมพูลศรี  รอบวงจันทรแ ประธานกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559)  

จากประเด็นปใญหาดังกลาว ทําใหกลุมวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 
บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแ เพื่มความหลาย
หลายของบรรจุภัณฑแ เพื่อขยายตลาด เพิ่มยอดขายใหกับกลุมขนมเทยีนแกวแมพูลศรีตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  
 1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

2. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
3. เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
4. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูประกอบการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพ อายุการทํางาน และตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามแตกตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑแจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปนี้ 
1. ความหมายบรรจุภัณฑ๑ (Packaging) มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปนี้ 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : หนา 144) ไดกลาวไววา การบรรจุภัณฑแ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการ

การตลาด ในการใชวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งมาสรางสรรคแภาชนะบรรจุภัณฑแหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑแ เพื่อใหปูองกันความเสียหายของผลิตภัณ ฑแ รักษา
คุณภาพ เกิดความสะดวกในการใชสอย สะดวกในการขนสงและเพื่อการส่ือสารตางๆ และการบรรจุภัณฑแอาจเกิดขึ้นไดในทุกระดับของธุรกิจ ผูผลิตตองมี
การบรรจุภัณฑแใหเรียบรอยกอนออกจากโรงงานเพื่อปูองกันไมใหสินคาเสียหาย ทําสินคาตองการบรรจุภัณฑแ เพื่อความสะดวกในการสงมอบและสะดวกใน
การขนสง 

สุมาลี ทองรุงโรจนแ (2555 : หนา 10) ไดกลาวไววา การบรรจุหีบหอ (Packaging) หมายถึง กระบวนการขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการบรรจุภัณฑแ 
หอหุมและรวบรวมผลิตภัณฑแใหเป็นหนวย เพื่อการขนสงและการคุมครองปูองกันผลิตภัณฑแ ใหปลอดภัยจากความเสียหายเริ่มจากจุดสิ้นสุดข อง
กระบวนการผลิตจากแหลงผลิต จนกระทั้งมีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑแไปยังผูบริโภคอยางปลอดภัย รวมวัตถุประสงคแทางดานการเก็บรักษาและดาน
การตลาดอีกดวย  

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และกอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2537 : หนา 3) ไดกลาวไววา การบรรจุภัณฑแ (Packaging) เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตรแ 
ซ่ึงถูกมองในหลายแง โดยบุคคลฝุายตางๆ ในกระบวนการผลิตสินคาเราคือสายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหวางภาชนะบรรจุภัณฑแกับผลิตภัณฑแและ
สิ่งแวดลอม ฝุายผลิตภัณฑแจะพิจารณาตนทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุฝุายจัดซื้อจากคํานึงถึงตนทุนของวัสดุทางการบรรจุและฝุายขายจะเนน
ถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา ซ่ึงจะชวยในการโฆษณาผลิตภัณฑแ ดวยเหตุนี้ Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้นไดจากการ
ประนีประนอมของทุกฝุายที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดภาชนะบรรจุซ่ึงมีน้ําหนักเบาและราคาตนทุนต่ํา แตในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงามและให มีความ
คุมครองอยางเพียงพอแกผลิตภัณฑแภายในได  

ศุภร เสรีรัตนแ และศิริวรรณ เสรีรัตนแ (2538 : หนา 37) ไดกลาวไววา การบรรจุหีบหอ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมในการออกแบบและ
ผลิตสิ่งภาชนะบรรจุหรือสิ่งหอหุมสินคาการบรรจุหีบหอมีความสัมพันธแอยางใกลชิดกับปูายฉลาก กลาวคือ ปูายฉลากจะเป็นสิ่งที่ปรากฏบนหีบหอบรรจุ  

จรรยาพร บุญเหลือ และสุวิทยแ เปียผอง (2541 : หนา 4) ไดกลาวไววา การบรรจุภัณฑแ (Packaging) นักการตลาดในสมัยปใจจุบันตาง ให
ความสําคัญของการหีบหอหรือบรรจุภัณฑแนี้มาก เพราะหีบหอนี้ตองมีสวนชวยทําใหสินคาขายไดงายขายตัวเองได สรางภาพพจนแใหกับสินคา ทําใหสินคามี
คุณคามีราคาสูงไดสูงขึ้น  

สรุปไดวา การออกแบบบรรจุภัณฑแ หมายถึง กิจกรรมในการออกแบบและผลิตสิ่งภาชนะบรรจุหรือสิ่งหอหุมสินคา มีความสัมพันธแกับปูาย
ฉลาก ที่จะเป็นสีสันสะดุดตา มีสวนชวยในการโฆษณาและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา ซ่ึงตัวบรรจุภัณฑแนั้น จะเป็นตัวหอหุมตัวสินคา มีรูปแบบสวนงาม สราง
ภาพพจนแใหกับสินคา ทําใหสินคามีมูลคาสูงขึ้น รวมถึงรวบรวมผลิตภัณฑแใหเป็นหนอย เพื่อปูองกันความเสียหายของผลิตภัณฑแ รักษาคุณภาพ เกิดความ
สะดวกในการใชสอยและการขนสง 

2. ความส าคัญของบรรจุภัณฑ๑ (Packaging) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 765 
 

บรรจุภัณฑแมีความสําคัญมากขึ้นทุกทีและไดทําหนาที่ทางการตลาดหลายๆ อยาง ตั้งแตการรักษาคุณภาพของสินคาที่บรรจุภัณฑแชวยยืดอายุ
ของสินคาใหยาวนานขึ้น ทําใหมีสินคานอกฤดูกาลขายตลอดปีบรรจุภณัฑแยังทําหนาที่ดูแลปูองกันสินคาในระหวางการขนสง และยังทําหนาที่ เป็นพนักงาน
ขายเงียบ ที่อธิบายรายละเอียดของสินคา ตลอดจนสวนผสมคุณภาพวิธีการใชและยังทําใหเกิดการซ้ือซํ้า เพราะจําเหตุพอไดอีกดวย (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท 
และกอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2537 : หนา 20) งานทางดานการบรรจุภัณฑแถือเป็นภาระสําคัญสําหรับผูบริหารระดับสูง การจัดทําบรรจุภัณฑแที่ดีตอง
คํานึงถึงอยูเสมอวา เป็นดานสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑแ ผลิตภัณฑแและหีบหอจะไมสามารถแยกออ กจากกันได 
เพราะในสายตาของผูบริโภคแลวสินคากับบรรจุภัณฑแจะตองอยูคูกัน (เสรี วงษแมณฑา, 2540 : หนา 87) 

ศุภร เสรีรัตนแ และศิริวรรณ เสรีรัตนแ (2538 : หนา 37) ไดกลาวไววา ความสําคัญของบรรจุภัณฑแมี 7 ประการคือ 1) เพื่อบรรจุและปูองกัน
สินคา (Containment and Promotion) 2) เพื่อใหใชงานสะดวก (Usage) กลาวคือ สะดวกตอการเปิดใช การถือหรือจับ การเคลื่อนยาย 3) เพื่อการ
ติดตอสื่อสารไปยังกลุมผูบริโภค (Communication) 4) เพื่อชวยในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑแใหม (New Product Planning) เป็นการปรับปรุง
ผลิตภัณฑแใหมโดยออกแบบบรรจุหีบหอในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 5) เพื่อการแบงแยกสวนแบงตลาด (Market segmentation) การบรรจุหีบหอที่
แตกตางกันโดยใหเหมาะสมกับตลาดเปูาหมายแตละตลาดเชนแชมพูขนาดซองสําหรับคนเดินทางขนาดเล็กสําหรับคนโสดขนาดใหญสําหรับครอบครัวเป็น
ตน 6) เป็นการสรางภาพพจนแของตราสินคาและบริษัท (Company and brand image) และ 7) การบรรจุหีบหอมีความสําคัญตอการขายในรูปแบบให
ลูกคาบริการตัวเอง (Self service) เพราะหีบหอที่เดนชัดจะดึงดูดลูกคาใหสนใจเลือกซ้ือ 

สรุปได๎วํา บรรจุภัณฑแมีความสําคัญมากขึ้นทุกที และไดทําหนาที่ในดานการสงเสริมการตลาด การเลือกบรรจุภัณฑแเริ่มเนนเรื่องความสวยงาม 
สะดุดตา เรียกรองความสนใจไดดีกวาตลอดจนพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการนําไปใช 

3. องค๑ประกอบของบรรจุภัณฑ๑ (Packaging) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : หนา 152) ไดกลาวไววา องคแประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑแ ในการจัดสรางบรรจุภัณฑแใดๆ จะมี

องคแประกอบที่กอใหเกิดการบรรจุภัณฑแที่ดี คือ ตัวบรรจุภัณฑแ วัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑแ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ และบุคลากรที่มีความรู
ดานบรรจุภัณฑแ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี จํานวน 20 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็น การ

กําหนดประเด็นโครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแปใจจุบันเกี่ยวกับบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 

การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากนั้น
จะใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) จากนั้นนํามาสังเคราะหแ
เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 การออกแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุํมตัวอยําง คือ สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี จํานวน 20 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑแ เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่

ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง และความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจาก

สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage)  
ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุํมตัวอยําง คือ สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี จํานวน 20 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแ

แบบมีโครงสราง ความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอมูลจากขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน และวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) 
ของตัวแปรทุกตัวมีคาเกิน 0.60 ซ่ึงเป็นคาที่ยอมรับได (Hair et al., 2006)  

การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัยแลว ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากสมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 4 เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี จํานวน 20 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน  
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซ่ึงประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี 
การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนนี้ใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด

ของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี โดยการสนทนากลุมของสมาชิกกลุมขนมเทียนแกว

แมพูลศรี และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย 
ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังนี้ 
1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพูลศรี บ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี ประกอบดวย ด๎านตัวบรรจุภัณฑ๑ คือ OTOP มีตัวบรรจุภัณฑแ

จะมีเป็นรูปแบบของชะลอม แลวยังใชถุงพลาสติกในการบรรจุขายใหกับลูกคาที่ซ้ือในจํานวนนอย และทางกลุม OTOP ยังไมรูปแบบของบรรจุภัณฑแที่
หลากหลาย ด๎านวัสดุที่ใช๎ในการผลิตบรรจุภัณฑ๑ คือ วัสดุที่ใชในการหอขนมเทียนแกวจะเป็นใบตอง แลวหลังจากนั้นจะเป็นการบรรจุในรูปแบบของ
ชะลอมเพื่อที่จะจัดจําหนายตามที่ลูกคาไดสั่งไวกับทางศูนยแ OTOP ด๎านเครื่องจักรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ๑ คือ ไมมีเครื่องจักรชวยในการทําขนมเทียนแกว 
เพราะวาจะใชแรงงานคนมากกวาการใชเครื่องจักร จากที่จะอบขนมเทียนแกวก็ยังใชวิธีการนึ่งแทนการอบขนมยังใชวิธีที่ดั้งเดิมอยู และด๎านบุคลากรที่มี
ความรู๎ด๎านบรรจุภัณฑ๑ คือ ยังไมมีบุคลากรที่มีความรูดานบรรจุภัณฑแที่มากพอ จึงทําใหไมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวบรรจุภัณฑแ 

2. สรุปผลข๎อค๎นพบออกแบบบรรจุภัณฑ๑ของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพูลศรีบ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

พบวา สําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑแ ผูประกอบการสวนใหญจะมีความคิดเห็นรูปทรงกระบอกและสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 45.00 สีขาว รอย
ละ 100.00 ไมจักรสาน รอยละ 100.00 ตรงกลาง รอยละ 100.00 ทรงกระบอกปิ่นโตยาว รอยละ 55.00 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑแอยูในระดับมาก  ( ̅ = 3.74, S.D = 0.27) ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 การออกแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี 
 
3. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพลูศรีบ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 
พบวา ผูประกอบการสวนใหญจะเป็น เพศหญิง 16 คน คิดเป็นรอยละ 80.00 มีอายุ 31-35 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 97.00 ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 50.00 มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 80.00 สถานภาพสมรส  
จํานวน 19 คน  คิดเป็นรอยละ 95.00 อายุการทํางานมากกวา 2 ปี  จํานวน 19 คนคิดเป็นรอยละ 95.00 และความคิดเห็นเกี่ยวกับการรูปแบบบรรจุ
ภัณฑแ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.74, S.D= 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ดานบุคลากรที่มีความรูดานบรรจุ
ภัณฑแ ( =3.83, S.D=0.62) ดานตัวบรรจุภัณฑแ (  =3.83, S.D=0.45) ดานวัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑแ ( =3.69, S.D=0.36) ดานเครื่องจักรที่
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ ( =3.60, S.D=0.36) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูประกอบการที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพ อายุการทํางาน และตําแหนงงาน ที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สวนผูประกอบการที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกว
แมพูลศร ีบานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

 
4. สรุปผลข๎อค๎นพบการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพลูศรีบ๎านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 
 พบวา กลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรีควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแ โดยเรียงดําดับดังนี้ 

1. ดานเครื่องจักรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแที่มีเครื่องจักรชวยในการแกะแบบอักษรมาใสลงในตัวบรรจุภัณฑแเพื่อที่จะ
ทําใหดึงดูดใจลูกคาในสวนของตัวบรรจุภัณฑแที่สวยงามได 

2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑแ ควรมีการพัฒนาคือการที่นําเอาถุงกรดาษหรือบรรจุภัณฑแที่สามารถยอยสะลายไดงายมาใชแทน
ถุงพลาสติกที่ยอยสะลายไดยากจะทําใหกลุม OTOP มีสวนรวมในเรื่องของการลดภาวะโลกรอนได 

3. ดานตัวบรรจุภัณฑแ ควรมีการพัฒนาในสวนของตัวบรรจุภัณฑแที่สามารถปูองกันสินคาเพื่อไมใหเกิดความเสียหายกอนที่สินคาจะถึงมือของ
ลูกคา 

4. ดานบุคลากรที่มีความรูดานบรรจุภัณฑแ ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูในเรื่องของสินคาไมมากพอดวยการจักฝึกอบรมใหกับบุคลากร
และบุคลากรตองสามารถใหความรูเกี่ยวกับตัวสินคาใหกับลูกคาที่มาสอบถามไดเป็นอยางดี 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑแ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.74, S.D = 0.27) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยจุฑามาศ เจริญ
พงษแมาลา (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแสบูผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา กลุมเปูาหมายมีความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑแครีมลางหนาผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด ขนาด100 มล. อยูในระดับ
มาก เนื่องจากบรรจุภัณฑแเป็นสวนหนึ่งของกลยุทธแดานผลิตภัณฑแ และสาเหตุที่ปใจจัยนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากประโยชนแหลายประการของบรรจุภัณฑแ 
นอกเหนือจากการเป็นสิ่งปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวสินคาแลวยังชวยดึงดูดความสนใจจากลูกคาได  (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันทแ วารีวนิช, 
2551: หนา 60) 

2. แนวทางการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีน ตําบลโคกพระ  อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา  สิ่งที่กลุมขนมเทียนแกวแมพูลศรี บานขนมจีนตองพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ดานเครื่องจักรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของจุฑามาศ เจริญพงษแมาลา (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแสบูผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา สบูยังไมมีบรรจุภัณฑแเพื่อจัดจําหนาย ดังนั้นจึงไดดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑแและนําผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑแมาทําการพัฒนา เนื่องจากการสรางบรรจุภัณฑแที่ดีขึ้นได จะตองสามารถผลิตขึ้นได และนําไปบรรจุไดดวยวิธีการที่สะดวก 
ประหยัด รวดเร็ว (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543 : หนา 156)  
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน  2) เพื่อออกแบบตราสินคา
ของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 3) เพื่อศึกษาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน และ 4) เพื่อพัฒนาตราสินคาของของกลุม
สตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ( Method Research Design) 
เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแ และแบบสอบถาม พบวา 1) ตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนมีการใชสีที่
ออกแบบตราสินคาที่ดูไมสบายตา หรือ สีสันฉูดฉาดเกินไป 2) ออกแบบตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนมีการนําสัญลักษณแทองถิ่นมา
เป็นองคแประกอบของตราสินคา 3) ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( ̅=3.05 , S.D=0.15) และ 4) แนวทางการพัฒนาตราสินคา คือ ดานสี ควรมีการออกแบบตราสินคาที่ใชเป็นสีที่ดูแลวสบายตา เชนใชสีฟูาหรือสีดํา
ในการออกแบบตราสินคา  

 
ค าส าคัญ : ตราสินคา 
 
ABSTRACT 

This research aims to 1) situation analysis of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan 2) Brand building of The 
Women Weaving for Baan Chieng Xuan 3) study to branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan and 4) development 
branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan Tambon Khwa Amphoe Mueang Mahasarakham Province by using mixed 
method research Design. The instrument used for collecting data was structured interview and questionnaire. The results were 
found as follows: 1) there is a brand design that seems uncomfortable or flashy colours too 2) using the local symbol to be the 
element of the brand 3) branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan was at a medium level ( ̅=3.05 , S.D=0.15)  and 
4) development branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan was colors: There should be a brand design that uses a 
color that looks great on the eyes, such as using a blue or black in the brand design. 

 
Keywords : Branding 
 
บทน า 
 ในการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยระบบรานคาเครือขายเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปใญญาใน ทองถิ่นมา
พัฒนา เป็นผลิตภัณฑแและบริการที่มีคุณภาพมีจุดเดนและมูลคาเพิ่มเป็นที่ตองการของตลาด ทั้งในและตางประเทศ ไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) วาดวย ยุทธศาสตรแการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ในชวงระยะเวลาตั้งแต
เร่ิมแผนพัฒนาฯ ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 3.9 และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไวไดโดยฐานะการ
คลังมีความแข็งแกรง ทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้งการจางงานและดุลบัญชีเดินสะพัดอยู ในเกณฑแดี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554, หนา 85)  

ทั้งนีแ้ผนยุทธศาสตรแการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2555-2559) วาดวย การบริหารจัดการความรูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ ทรัพยากร 
และภูมิปใญญาของประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยแและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชาสังคมอยางแพรหลาย โดย
มุงเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการวิจัยและ ผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเป็นฐานความรู  ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ พัฒนาเศรษฐกิจตอยอดจากภูมิปใญญาทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : ระบบออนไลนแ) ในปใจจุบันผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ปี 2557-2558 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีผูประกอบการจํานวน 5,003 ราย และมีผลิตภัณฑแ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนไวกวา 
27,278 รายการ ซ่ึงผลิตภัณฑแ OTOP ที่ผานการคัดสรรลาสุด มีทั้งหมด 8,592 รายการ โดยแยกเป็นประเภทอาหาร จํานวน 2,728 รายการ ประเภท

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4 อาจารยแประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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เครื่องดื่ม จํานวน 293 รายการ ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 1,802 รายการ ประเภทของใช ของประดับตกแตง จํานวน 3,518 รายการ และ
ประเภทสมุนไพรไมใชอาหารจํานวน 251 รายการ (ภูมิปใญญาไทย : ระบบออนไลนแ) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2557-2560) ในยุทธศาสตรแเสริมสรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน วาดวยการพัฒนา
ผลิตภัณฑแชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑแแกกลุมผูผลิตและผูประกอบการ OTOP เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา OTOP และเพื่อ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา OTOP ของจังหวัดมหาสารคามใหกาวสูมาตรฐานอาเซียนและสากล และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาสินคา OTOP สูสากล (สํานักงานประชาสัมพันธแจังหวัดมหาสารคาม : ระบบออนไลนแ) 

สําหรับกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน เป็นผูผลิตสินคา OTOP ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ของจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงปใจจุบัน
ประสบปใญหาในตราสินคาที่มีการใชสีที่ออกแบบตราสินคาที่ดูไมสบายตา หรือ สีสันฉูดฉาดเกินไป (บทสัมภาษณแคุณแมแพง โคตรมงคุณ ประธานกลุม
สตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559) ทําใหกลุมวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบาน
เชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําความรูที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตราสินคาเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับกลุมสตรีทอผา
สหกรณแบานเชียงเหียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา  
 1. เพื่อวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อออกแบบตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
3. เพื่อศึกษาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
4. เพื่อพัฒนาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูประกอบการที่มี เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อายุการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินคาของ
กลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตางตางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินคาจากนักวิชาการหลายทาน ดังตอไปนี้ 
1. ความหมายตราสินค๎า (Branding) มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําดังกลาว ดังตอไปนี้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตนแ (2543:107) กลาววา ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณแ การออกแบบ หรือสวนผสมของสิ่งดังกลาวเพื่อระบุถึง

สินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมของผูขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน  
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547:161) กลาววา ตราสินคา (Brand) หมายถึง การใชชื่อ รูปแบบ สัญลักษณแ หรือการออกแบบ หรือการผสมผสาน

ของสิ่งตางๆเหลานี้ เพื่อใชระบุหรือจําแนกผลิตภัณฑแ 
ภาวิณี กาญจนาภา (2554:154) กลาววา ตรายี่หอผลิตภัณฑแ  (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณแ การออกแบบ หรือการรวมกันของสิ่งตางๆ

ขางตนที่เป็นเครื่องแสดงถึงผลิตภัณฑแของผูขายและเป็นสิ่งที่ชวยแยกความแตกตางระหวางผลิตภัณฑแของผูขายและผูแขงขัน 
วิทวัส รุงเรืองผล (2549:120) กลาววา ตรายี่หอ (Brand) หมายถึง ถอยคํา (Word) สัญลักษณแ (Symbol or logo) รูปทรง (Style) การ

ออกแบบ (Design) สี (Color) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยาง รวมกันเพื่อระบุชี้ลักษณะของผลิตภัณฑแหนึ่งๆ ขององคแกรที่จะแตกตางจากผูอื่น  
ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ (2554:160) กลาววา ตราสินคา (Brand) เป็นชื่อ คํา สัญลักษณแ การออกแบบ หรือสวนผสมของสิ่ง

ดังกลาวเพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมผูขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน 
สรุปไดวา ตราสินคา (Brand) หมายถึง การใชชื่อ รูปแบบ สัญลักษณแ การออกแบบถอยคํา สัญลักษณแ รูปทรง สี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ

อยางรวมกันเพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมผูขายและเป็นสิ่งที่ชวยแยกความแตกตางระหวา งผลิตภัณฑแของผูขายและผู
แขงขัน 

2. ความส าคัญของตราสินค๎า (Branding) 
ตราสินคาทําใหผูซ้ือเลือกซ้ือสินคาไดถูกตองโดยผูซ้ือเปรียบเทียบคุณภาพไดเห็นความแตกตางในสินคาในการนําตราสินคาไปใชในการโฆษณา

และลูกคาจําไดเมื่อสินคาอยูในชั้นวางในรานเพื่อใหผูขายเพิ่มยอดขายและการตลาดเพราะชวยใหผูซ้ือไมสับสนในการตัดสินใจซ้ือและสามารถตั้งราคาให
แตกตางกันในแตละสายยี่หอในการกําหนดตําแหนงสินคาตางๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ,2543:108) ทั้งนี้ตราสินคาจัดเป็นทรัพยแสินขององคแกรธุรกิจที่ชวยเพิ่ม
คุณคาใหกับผลิตภัณฑแนอกจากคุณลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถมองเห็นไดหรือหนาที่ประโยชนแใชสอยของผลิตภัณฑแที่ผูบริโภคไดรับการซ้ือ
ผลิตภัณฑแการบริหารจัดการตามยี่หอผลิตภัณฑแที่ดีตอใหเกิดการรับรูแรงเห็นคุณคาจดจํายอมรับและสรางความซ่ือสัตยแตอสายยี่หอปฏิภาณอันจะนํามาซ่ึง
รายไดและกําไรใหกับธุรกิจ(ภาวิณี กาญจนาภา 2554:155) 

ตราสินคามีความสําคัญมากๆทั้งตอ ผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค หากผลิตภัณฑแตางๆไมมีการนําตรายี่หอมาใชการติดตอซ้ือขายและกิจกรรม
อื่นๆทางการตลาด คงทําไดดวยความยากลําบากโดยตรายี่หอมีสวนสําคัญ เชน ทําใหลูกคาเห็นความแตกตางระหวางผลิตภัณฑแในแตละชนิด แตละแบบ
ของผูผลิตแตละราย ชวยสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในการที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑแวาจะไดผลิตภัณฑแที่ตองการในคุณภาพแลมาตรฐานที่ เคยไดรับ (วิทวัส 
รุงเรืองผล 2549:121) ดังนั้นตราสินคาเป็นการนําเสนอผลประโยชนแดานหนาที่ของสินคาใหกับผูบริโภคปทุมเวชผลประโยชนแนี้จะตองดีเทากับหรือ
มากกวาคูแขงขันและนําเสนอผลประโยชนแทั้งในดานบนและดานอารมณแซ่ึงประโยชนแทั้งสองนี้จะสอดคลองกับการเพื่อนําเสนอคาสินคาที่มีลั กษณะเป็น
หนึ่งเดียว (ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ 2554:161) 
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สรุปไดวาตราสินคามีความสําคัญมากๆทั้งตอผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภคซ่ึงจัดเป็นทรัพยแสินขององคแกรธุรกิจที่ชวยเพิ่มคุณคาใ หกับ
ผลิตภัณฑแ และเป็นการนําเสนอผลประโยชนแดานหนาที่ของสินคาใหกับผูบริโภคทําใหผูซ้ือเลือกซ้ือสินคาไดถูกตองโดยผูซ้ื อเปรียบเทียบคุณภาพไดเห็น
ความแตกตางในสินคาในการนําตราสินคาไปใชในการโฆษณาและลูกคาจําไดเมื่อบริษัทมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงแลวปใจจัยดานการผลิตอาจถูกนําไปวาจาง
หนวยงานภายนอกเป็นผูผลิตได 

3. องค๑ประกอบของตราสินค๎า (Branding) 
จากการศึกษาองคแประกอบตราสินคาจากนักวิชาการหลายทานทําใหสรุปไดวาองคแประกอบของตราสินคา ประกอบดวย ดานชื่อตรา ดานสี 

ดานภาษา ดานสัญลักษณแ และดานการออกแบบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบดวยการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะหแสถานการณแปใจจุบันของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน จํานวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรูปแบบการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง เป็น การ

กําหนดประเด็นโครงสรางขอคําถามที่มีคําถามแนนอนตายตัว ผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณแเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญๆ คือ สภาพการณแปใจจุบันเกี่ยวกับตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 

การเก็บข๎อมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณแ โดยขั้นแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสารจากนั้น
จะใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) จากนั้นนํามาสังเคราะหแ
เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 การออกแบบตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุํมตัวอยําง คือ สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน จํานวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ือง การออกแบบตราสินคา เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัย

ประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง และความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจาก

สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage)  
ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาศึกษาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุํมตัวอยําง คือ สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน จํานวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยประยุกตแขึ้นจากการสัมภาษณแ

แบบมีโครงสราง ความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอมูลจากขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Congruence : IOC) เลือกคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน และวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคสแ (Cronbach’s Alpha) 
ของตัวแปรทุกตัวมีคาเกิน 0.60 ซ่ึงเป็นคาที่ยอมรับได (Hair et al., 2006)  

การเก็บข๎อมูล ผูวิจัยจะนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัยแลว ไปดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อเก็บขอมูลจากสมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรูปของจํานวน (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 4 เพื่อพัฒนาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผ๎ูให๎ข๎อมูล คือ สมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน จํานวน ต คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน  
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เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลสนทนากลุมซ่ึงประกอบไปดวยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑแของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี 

การเก็บข๎อมูล ขั้นตอนนี้ใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธแสวนประสมทางการตลาด
ของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อพัฒนาตราสินคาของกลุมขนมเทียนแกวแมพลูศรี โดยการสนทนากลุมของสมาชิกกลุมสตรีทอผาสหกรณแบาน
เชียงเหียน และนักวิชาการ ประกอบดวย การจัดระเบียบขอมูล การแสดงขอมูล สรุป และตรวจสอบความถูกตองของผลวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยสรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคแการวิจัย ดังนี้ 
1. สรุปผลข๎อค๎นพบการวิเคราะห๑สถานการณ๑ป๓จจุบันของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 
พบวา สถานการณแปใจจุบันเกี่ยวกับตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ประกอบดวย ด๎านชื่อตราสินค๎า คือ ไมมีความ

แตกตางจากผลิตภัณฑแ ด๎านสี คือ มีการใชสีที่ออกแบบตราสินคาที่ดูไมสบายตา หรือ สีสันฉูดฉาดเกินไป ด๎านการออกแบบ คือไมมีการวางแผนกอน
ออกแบบตราสินคา ด๎านภาษา คือ ภาษายังสื่อถึงตัวผลิตภัณฑแไมคอยจะดีหนัก และด๎านสัญลักษณ๑ คือ ตราสินคาไมมีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะกลุม 

2. สรุปผลข๎อค๎นพบออกแบบตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา สําหรับการออกแบบตราสินคา ผูประกอบการสวนใหญจะมีความคิดเห็นในการนําสัญลักษณแทองถิ่นมาเป็นองคแประกอบของตราสินคา 

ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที ่1 การออกแบบตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน 
 

3. สรุปผลข๎อค๎นพบการศึกษาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา ผูประกอบการสวนใหญจะเป็น สวนใหญเป็นเพศหญิง 15 คน คิดเป็นรอยละ 78.90 มีอายุระหวาง 31-40 ปีจํานวน 10 คน คิดเป็นรอย

ละ 52.60 มีสถานภาพสมรส จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 52.60  มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 47.40 มีรายไดตอ
เดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 63.20 มีอายุการทํางาน 1-5ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 78.90 และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสรางตราสินคากลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      
( ̅=3.05 , S.D=0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานชื่อตรา ( ̅=3.18 , S.D=0.20) ดานภาษา ( ̅=3.08 , 
S.D=0.20) ดานการออกแบบ ( ̅=3.00 , S.D=0.26) ดานสัญลักษณแ ( ̅=3.00 , S.D=0.19) ดานสี ( ̅=2.99 , S.D=0.24) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูประกอบการที่มี เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อายุการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05 

4. สรุปผลข๎อค๎นพบการพัฒนาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ๑บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวา กลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนควรมีการพัฒนาตราสินคา โดยเรียงดําดับดังนี้ 

1. ดานส ี(Colors) ควรมีการออกแบบตราสินคาที่ใชเป็นสีที่ดูแลวสบายตา เชนใชสีฟูาหรือสีดําในการออกแบบตราสินคา  
 2. ดานสัญลักษณแ (Logo) ควรมีการออกแบบตราสินคาที่มีสัญลักษณแแสดงถึงบุคลิกภาพไดชัดเจน โดยการตัวสินคาไดอยางชัดเจน          
 3. ดานการออกแบบ (Design) ควรมีการออกแบบตราสินคาที่มีการวางแผนอยางเหมาะสม โดยมีการวางแผนกอนออกแบบตราสินคา 

4. ดานภาษา (Language) ควรมีการออกแบบตราสินคาที่มีภาษาที่ใชสื่อถึงตัวผลิตภัณฑแไดดี โดยการใสชื่อกลุมสตรีทอผาสหกรณแ บานเชียง
เหียน ลงไปใน ตราสินคาดวย          
 5. ดานชื่อตรา (Brand name) ควรมีการออกแบบตราสินคาที่ ชื่อตราสามารถแสดงใหเห็นความแตกตาง โดยมีการออกแบบตราสินคาที่
แตกตางจากคูแขง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวาอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีการสรางตราสินคาพบวาผูประกอบการ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางตราสินคาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.05 ,S.D = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ดังนี้ ดานชื่อตรา( ̅ = 3.18 , S.D = 0.20) ดานภาษา ( ̅ = 3.08 , S.D = 0.20) ดานการออกแบบ ( ̅ = 3.00 , S.D = 0.26) ดานสัญลักษณแ          
( ̅ = 3.00 , S.D = 0.19) ดานสี ( ̅ = 2.99 , S.D = 0.24) ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร ภัทรพูนสิน (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง  อิทธิพลของ
ความจงรักภักดีตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง พบวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง จากการศึกษา พบวาในภาพรวม
จุดอยู ในระดับมากเนื่องจาก ชื่อ คํา สัญลักษณแ การออกแบบ หรือสวนผสมของสิ่งดังกลาวเพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุม
ของผูขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ,2543:107) 

2. การพัฒนาตราสินคาของกลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวาสิ่งที่ตองพิจารณาเป็น
อันดับแรก คือ ดานสี ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร ภัทรพูนสิน (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาขาวสาร
บรรจุถุง พบวา เมื่อพิจารณา เป็นรายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยพบวาปใจจยัที่มีอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาขาวสารบรรจุถุง ลําดับสุดทาย คือ 
ความรับผดชอบขององคแกรตอสังคมเน่ืองจากสิ่งที่มีอยูในตัวของวัตถุนั้นๆสี เป็นปรากฎการณแของแสงกระทบที่วัตถุแลวถูกสงมาที่ตาของเรา แบงเป็นสีที่
เกิดจากธรรมชาติและสีที่สังเคราะหแขึ้นมา สีมีความสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันมากๆ เชน การแตงกาย เครื่องหมาย สัญลักษณแเป็นตน และสียงยังให
ความรูสึกทากจิตวิทยา ไดอีกดวย คือ กลอมเกลาจิตใจใหรูสึกออนไหวได  
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ปรึกษา ที่ไดใหความอนุเคราะหแชวยเหลือใหคําแนะนําและแนวคิดที่เป็นประโยชนแ ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของเนื้อหา และขอบพระคุณ
กลุมสตรีทอผาสหกรณแบานเชียงเหียนทุกทานที่ใหความอนุเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 400 คน 
วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Pearson Chi-Square พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชบริการ
พยากรณแโชคชะตาสวนใหญเป็น เพศหญิง (รอยละ 52.8) ใชบริการพยากรณแโชคชะตาประเภทโหราศาสตรแ (รอยละ 43.5) ผานทางอินเตอรแเน็ต (รอยละ 
78.0) นอยกวาปีละ 1 ครั้ง (รอยละ 48.8) เรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตาคือเรื่องความรัก (รอยละ 39.8) เหตุผลการใชบริ การพยากรณแ
โชคชะตาเพื่อความสนุกสนาน (รอยละ 24.2) ไมเคยแนะนําผูอื่นมาใชบริการพยากรณแ (รอยละ 57.0) เชื่อถือคําทํานายและนําคําทํานายมาประกอบการ
แกปใญหาเพียงรอยละ 31 – 50 (รอยละ 27.5) จากการทดสอบสมมติฐานแสดงวาปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตา 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การใชบริการ, พยากรณแโชคชะตา  

Abstract 
 This study aimed to investigate Silpakorn University students’ behaviors in using fortune predestination services. Data 
was collected using questionnaire to 400 samplings that registered in the first semester of the year 2016. Data was analyzed using 
frequency, percentage and Pearson Chi-Square.  It was found that the majority of the respondents were female (52.8). They used 
the fortune teller service (43.5%) via internet (78.0%) less than once a year. The majority of the respondents asked about their 
love life (39.8%) just for fun (24.2%). They never recommended the fortune teller service to anyone (57.0%) and only 31-50% 
believed and used the instruction to solve their problems (27.5%). The hypothesis test showed that the respondents’ 
demographic effecting their behavior in using the fortune teller service. 
 
Keywords : behaviors, service, fortune predestination 
 
บทน า 
 คนไทยสนใจการดูดวงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  เนื่องจากชองทางในการใชบริการสะดวกและราคาถูกลง ทําใหอาชีพหมอดูเป็นอาชีพหนึ่งที่
นาสนใจ มีโอกาสที่จะมีรายไดดีถามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  จึงมีผูที่เป็นหมอดูสมัครเลนมากมายที่สนใจศึกษาดวยตนเอง และการเรียนรูจากบรรดาอาจารยแ
หมอดูทั้งหลาย ทําใหโรงเรียนสอนการพยากรณแดวงชะตาเป็นธุรกิจที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ธุรกิจหมอดูจึงเป็นธุรกิจที่ยังคงเติบโตตอเนื่อง  ไมวาจะอยูในชวง
ภาวะเศรษฐกิจรุงเรืองหรือซบเซา คนไทยสวนหนึ่งตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่บีบค้ัน ทําใหเกิดอาการเครียด ภาวการณแเชนนี้ทําใหทุกคนพยายาม
หาทางออกใหกับชีวิตและจิตใจของตนเอง  โดยที่ปรึกษาที่เป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยจํานวนไมนอยคือหมอดู ถึงแมวาในปใจจุบันบรรดาหมอดูที่มี
ชื่อเสียงจะเพิ่มราคาคาบริการแตก็ยังมีลูกคาไปอุดหนุนอยางตอเนื่อง  
 จากผลการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการหมอดูตลอดระยะที่ผานมาของ ศูนยแวิจัยกสิกรไทย จํากัด พบวาไมวาภาวะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลง
อยางไร ธุรกิจหมอดูก็ยังคงไดรับความนิยมและมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  ไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู
และยังไดรับความนิยมอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ธุรกิจหมอดูยังกอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน ธุรกิจทําบุญหรือสะเดาะเคราะ หแ ธุรกิจหนังสือ
พยากรณแดวงชะตา รวมไปถึงธุรกิจสื่อสารประเภทอินเทอรแเน็ต และออรแดิโอเท็กซแที่ใหบริการดูหมอ เป็นตน 

ดวยเหตุนี้การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  จะเป็นประโยชนแแกผูประกอบธุรกิจ
พยากรณแโชคชะตาและผูที่สนใจจะเขามาลงทุนประกอบกิจการธุรกิจพยากรณแโชคชะตา ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปใชประกอบการตัดสินใจวางแผนกล
ยุทธแและวางแผนการตลาดใหเหมาะสม นํามาสูการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจพยากรณแโชคชะตาของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2 อาจารยแประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ๑โชคชะตา 
 ในสวนของปใจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาจะเห็นวาคนไทยมีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องโชคชะตาอยางยาวนานมาจนถึง
ปใจจุบัน การดูดวงมีอิทธิพลมากตั้งแตคนระดับหาเชากินคํ่าจนถึงผูบริหารระดับประเทศ แตเป็นอิทธิพลที่อยูกับสังคมไทยมานานมาก กอ นจะมีพุทธ
ศาสนาก็วาได ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลศาสนาพราหมณแฮินดู (คมชัดลึก, 2551) โดยปใจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ภูมิหลังของวัฒนธรรม ความเชื่อ
เกี่ยวกับศาสนา สภาพแวดลอมทางสังคม ระดับการศึกษาอาชีพ และเจตคติตอความคิดความเชื่อเร่ืองโชคชะตา 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผ๎ูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับ  การจัดหา และการใชผลิตภัณฑแ ทั้งนี้ หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา (ปริญ ลักษิตานนทแ, 2544: 45) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การใช การประเมิน ในสินคา และบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความ
ตองการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ, 2546: 192) 

จากความหมายทั้งหมดสรุปรวมไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซ้ือ การใชสินคาและบริการ โดย
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคลตองตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว โดยบุคคลที่จะถือวาเป็นผูบริโภคในที่นี้คือ บุคคลผูซ่ึงมีสิทธิใน            
การไดมาและใชไปซึ่งสินคาและบริการที่ไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของผูบริโภค การตัดสินใจและการ
กระทําของคนที่เกี่ยวกับการซ้ือการใชสินคาและบริการนั้นๆ อีกดวย  
 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจของผู๎บริโภค 

ลักษณะทั่วไปของการเกิดการตดัสินใจ (The nature of decision making) 
1. ผูตัดสินใจจะตองเผชิญกับปใญหาหรือสถานการณแที่มีความขัดแยงกันที่จําเป็นจะตองหาทางแก ไข ซ่ึงผูตัดสินใจในที่นี้หมายถึง บุคคลใดๆ 

หรือกลุมของบุคคลที่ไมไดรับความพอใจสําหรับสภาวะที่เป็นอยูในปใจจุบันบางอยางการคาดหวังของสภาวะในอนาคต รวมทั้งความปรารถนาอยากไดและ
สิทธิที่จะนําการกระทําของบุคคลใหมุงไปสูการแกไขสภาวะในปใจจุบันหรือในอนาคตดังกลาว (Williams, 1982: 26) 

2. ผูตัดสินใจมีความปรารถนาที่จะใหไดมาซ่ึงเปูาหมายใดเปูาหมายหนึ่งหรือหลายเปูาหมาย ซ่ึงเปูาหมายเหลานี้ปกติจะแสดงออกมาในรูปของ
การไดมาซ่ึงสภาวะของสิ่งใหมบางอยางหรือการรักษาใหคงไวซ่ึงสภาวะของสิ่งเดิมที่มีอยู เปูาหมายตางๆของผูบริโภคโดยทั่วไปจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความพอใจที่ไดรับสินคาหรือบริการ 

3. เพื่อที่จะใหไดมา ผูตัดสินใจจะตองกําหนดทางเลือกที่ตองการกระทําที่นาจะนําไปสูเปูาหมายที่ปรารถนาได ทางเลือกตางๆของผูบริโภคจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับปใจจัยตางๆเชน ตราสินคา คุณลักษณะของสินคา และราคา เป็นตน 

4. ผูตัดสินใจจะตองเผชิญกับระดับของความไมแนนอนบางสวนในการที่ทางเลือกที่ตองการจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจหรือไมพอใจ สําหรับ
ผูบริโภคแลวความไมแนนอนอาจเป็นขอจํากัดที่เนื่องมาจากการขาดความรูที่สมบูรณแของทางเลือกตางๆ หรือระดับของการไมรูของแรงจูงใจ เป็นตน 

แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 
Groonroos (1990: 99) ไดใหคํานิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลายอยางที่มีลักษณะไมอาจจับตองได ซ่ึง

โดยทั่วไปไมจําเป็นตองทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธแระหวางลูกคากับพนักงานบริการและหรือลูกคากับบริษัทผลิตสินคากับระบบของการใหบริการ
ที่ไดจัดไว เพื่อชวยผอนคลายปใญหาของลูกคา  และยังหมายรวมถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ ที่กลุมบุคคลหนึ่งสามารถนาเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่งซ่ึง
ไมสามารถจับตองได และไมไดสงผลของความเป็นเจาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทาดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาที่มีตัวตนได  (Kotler, 1997: 
473)  ดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการสงมอบบริการจาก ผูใหบริการไปยังผูรับบริการนั้นๆ   (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) นอกจากนั้นการใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการเขาถึงบริการ (Verma, 1986: 1) 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 23,275 
คน (สถิติการลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) 
 จํานวนกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณตามแนวคิดของทาโรยามาเน (Yamane, 1967, อางถึงใน ประสพชัย พสุนนทแ, 2555: 187) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดตัวอยาง 394 ตัวอยาง เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการเก็บขอมูล จึงใชขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรางตาม
วัตถุประสงคแและกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานปใจจัยสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก ความถี่การใช
บริการพยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแ
โชคชะตา ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงวันและเวลาการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เหตุผลการใชบริการพยากรณแโชคชะตา และการ
แนะนําผูอื่นมาใชบริการพยากรณแโชคชะตา ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions)  โดยมีแบบให
เลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว และแบบใหเรียงลําดับความสําคัญ 
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 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆของผูตอบแบบสอบถามลักษณะคําถามเป็นแบบปลายเปิดคําตอบใหเลือก 
(Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

แหลงขอมูลปฐมภูม ิ
ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอความในแบบสอบถามดวยตนเอง แลวนํา

แบบสอบถามที่ไดรับคืนจากผูตอบแบบสอบถามไปวิเคราะหแขอมูลตอไป 
แหลงขอมูลทุติยภูม ิ
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมเอกสาร บทความ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ สิ่งพิมพแตางๆและคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรแเน็ต โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลตางๆเพื่อใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพื่อใชเป็นแนวทางในการวิจัย 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี ้
1. การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปดานปใจจัยสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหแ ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย  
2. การวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก ความถี่การใชบริการ

พยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตา 
ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงวันและเวลาการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เหตุผลการใชบริการพยากรณแโชคชะตา และการแนะนําผูอื่นมา
ใชบริการพยากรณแโชคชะตา สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

การทดสอบสมมติฐาน 
ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกันวิเคราะหแโดยใชสถิติ Pearson Chi-Square 

 
ผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลดา๎นป๓จจัยสวํนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.1 เพศ นักศึกษาสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเป็นรอยละ 52.8 รองลงมาเพศชาย จํานวน 189 คน คิดเป็นรอยละ 47.2  
1.2 อายุ นักศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 25 ปี จํานวน 348 คน คิดเป็นรอยละ 87.0 รองลงมา อายุระหวาง 26 - 32 ปี จํานวน 43 คน 

คิดเป็นรอยละ 10.8 อายุระหวาง 33 - 39 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 2.0 และ อายุ 40 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 0.2 ตามลําดับ 
1.3 ระดับการศึกษา นักศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 362 คน  คิดเป็นรอยละ 90.5 รองลงมา กําลังศึกษาระดับ

ปริญญาโท จํานวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 8.5 และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
1.4 อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นนักศึกษา จํานวน 349 คน คิดเป็นรอยละ 87.2 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 21 คน คิดเป็น

รอยละ 5.2 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 4.0 และ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 3.5 ตามลําดับ 
1.5 รายได นักศึกษาสวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเป็นรอยละ 35.8 รองลงมา รายได 5,000 – 10,000 

บาท จํานวน 139 คน คิดเป็นรอยละ 34.8 รายได 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 57 คน คิดเป็นรอยละ 14.2 รายได 20,000 – 30,000 บาท จํานวน 
27 คน คิดเป็นรอยละ 6.8 รายได 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 4.8 และ รายได 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 15 คน รอยละ3.8 
ตามลําดับ 

2. ข๎อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชบ๎รกิารพยากรณ๑โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.1 ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาผานทางอินเตอรแเน็ต คิดเป็นรอยละ 78.0 
รองลงมา รานใหบริการพยากรณแโชคชะตา คิดเป็นรอยละ 9.2 ซื้อหนังสือพยากรณแโชคชะตาที่หมอดูพิมพแจัดจําหนายมาอานเอง คิดเป็นรอยละ 7.5 และ
ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตาอื่นๆ คิดเป็นรอยละ 5.2 ตามลําดับ 
 2.2 ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาประเภทโหราศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 
43.5 รองลงมา ไพ คิดเป็นรอยละ 33.2 ลายมือ 13.0 ฮวงจุย คิดเป็นรอยละ 2.8 โหงวเฮง คิดเป็นรอยละ 2.5 ตามลําดับ 

2.3 เรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตาเรื่องความรัก คิดเป็นรอยละ 
39.8 รองลงมา การเรียนและการงาน คิดเป็นรอยละ 19.2 การเงิน คิดเป็นรอยละ 16.5 ครอบครัว คิดเป็นรอยละ 2.5 และ สุขภาพ คิดเป็นรอ ยละ 1.5 
ตามลําดับ 

2.4 คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายต่ํากวา 50 บาท คิดเป็นรอยละ 30.8 รองลงมา 51 – 100 
บาท คิดเป็นรอยละ 23.2 101 – 300 คิดเป็นรอยละ 22.2 อื่นๆ เชน ใชบริการพยากรณแโชคชะตาฟรีไมเสียคาใชจาย คิดเป็นรอยละ 16.5 301 – 500 คิด
เป็นรอยละ 5.5 และ มากกวา 500 บาท คิดเป็นรอยละ 1.8 ตามลําดับ 

2.5 ความถี่การใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตานอยกวาปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 48.8 
รองลงมา 1 – 6 คร้ังตอปี คิดเป็นรอยละ 38.0   7 – 12 ครั้งตอปี คิดเป็นรอยละ 6.8 มากกวาปีละ 12 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 6.5 ตามลําดับ 

2.6 ชวงวันการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาโดยไมกําหนดวันที่แนนอน คิดเป็นรอยละ 
82.8 รองลงมา วันเสารแ – อาทิตยแ  คิดเป็นรอยละ 9.8 วันจันทรแ – วันศุกรแ คิดเป็นรอยละ 5.5 และ วันหยุดนักขัตฤกษแ คิดเป็นรอยละ 2.0 ตามลําดับ 
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2.7 ชวงเวลาการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญนิยมใชบริการพยากรณแโชคชะตาชวงเวลา 18.01 – 22.00 น. คิดเป็น
รอยละ 29.0 รองลงมา ชวงเวลาอื่นๆ เชน 22.01 – 8.59/ชวงเวลาที่สะดวก ชวงเวลา 12.01 – 15.00 น. คิดเป็นรอยละ 19.8 ชวงเวลา 15.01 – 18.00 
น. คิดเป็นรอยละ 17.8 และชวงเวลา 9.00 – 12.00 น. คิดเป็นรอยละ 9.2  

2.8 เหตุผลการใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาเพื่อความสนุกสนาน คิดเป็นรอยละ 24.2 
รองลงมา เพื่อเตรียมรับมือกับปใญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คิดเป็นรอยละ 21.5 เพื่อใหทราบถึงอนาคต คิดเป็นรอยละ 18.5 ทดลองใชบริการพยากรณแ
โชคชะตาตามคําแนะนําของคนรูจัก คิดเป็นรอยละ 14.8 การดําเนินชีวิตมีปใญหาติดขัด  คิดเป็นรอยละ 11.0 และ เพื่อทดสอบความแมนยําของกา ร
ทํานาย คิดเป็นรอยละ 6.8 ตามลําดับ 

2.9 การแนะนําผูอื่นมาใชบริการพยากรณแโชคชะตา พบวา นักศึกษาสวนใหญไมเคยแนะนําผูอื่นมาใชบริการพยากรณแโชคชะตา คิดเป็นรอยละ 
57.0 และนักศึกษาที่เคยแนะนําผูอื่นมาใชบริการพยากรณแโชคชะตา คิดเป็นรอยละ 43.0  

2.10 ความเชื่อถือคําทํานายและนําคําทํานายมาประกอบการแกปใญหา พบวา นักศึกษาสวนใหญเชื่อถือคําทํานายและนําคําทําน ายมา
ประกอบการแกปใญหารอยละ 31 – 50 คิดเป็นรอยละ 27.5  เชื่อและนําไปใชรอยละ 10 – 30  คิดเป็นรอยละ 18.8   เชื่อและนําไปใชรอยละ 51 -70 
คิดเป็นรอยละ 18.0 เช่ือและนําไปใชนอยกวารอยละ  10 คิดเป็นรอยละ 17.0 ไมเชื่อเลย คิดเป็นรอยละ 9.0  เชื่อและนําไปใชรอยละ 71 – 90 คิดเป็น
รอยละ 5.8 เช่ือและนําไปใชรอยละ 91 – 99  คิดเป็นรอยละ 2.8 และเช่ือและนําไปใชรอยละ 100 คิดเป็นรอยละ 1.2 ตามลําดับ 
3. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 3.1 เพศ พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 8 ดาน คือ ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตาเรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตา  
คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตาความถี่การใชบริการพยากรณแโชคชะตา เหตุผลการใชบริการพยากรณแโชคชะตา การแนะนําผูอื่นมาใชบริการ
พยากรณแโชคชะตา ความเชื่อถือคําทํานายและนําคําทํานายมาประกอบการแกปใญหา 
 3.2 อายุ พบวา นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 6 ดาน คือ ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตา 
คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงเวลาการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เหตุผลการใชบริการพยากรณแโชคชะตา 
 3.3 ระดับการศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 ดาน คือ ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เร่ืองที่ตองการใชบริการ
พยากรณแโชคชะตา คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตา 
 3.4 อาชีพ พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 จํานวน 7 ดาน คือ ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เรื่องที่ตองก ารใชบริการพยากรณแ
โชคชะตา ความถี่การใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงวันการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงเวลาการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เหตุผลการใชบริการ
พยากรณแโชคชะตา 
 3.5 รายได พบวา นักศึกษาที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 9 ดาน คือ ชองทางการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ประเภทของการใชบริการพยากรณแโชคชะตา เรื่องที่ตองการใชบริการพยากรณแ
โชคชะตา คาใชจายการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงวันการใชบริการพยากรณแโชคชะตา ชวงเวลาการใชบริก ารพยากรณแโชคชะตา  เหตุผลการใช
บริการพยากรณแโชคชะตา การแนะนําผูอื่นมาใชบริการพยากรณแโชคชะตา ความเชื่อถือคําทํานายและนําคําทํานายมาประกอบการแกปใญหา 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ข๎อมูลด๎านป๓จจัยสํวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชบริการพยากรณแโชคชะตาสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 19 – 25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภูวดล อุนอก (2548 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคบริการดูดวงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20 – 25 ปี 
ซ่ึงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 พฤติกรรมการใช๎บริการพยากรณ๑โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
 1. นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาผานทางอินเตอรแเน็ตมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ปิ่นแกว (2554) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง หมอดูออนไลนแ  การสื่อสารความเชื่อโหราศาสตรแผานสื่ออินเตอรแเน็ต พบวา รูปแบบการสื่อสารผานอินเตอรแเน็ต ทําใหหมอดู                 
มีการปรับตัวการส่ือสารความเชื่อโหราศาสตรแ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม โดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่  
 2. นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาประเภทโหราศาสตรแ สอดคลองกับงานวิจัยของ  พระพรหมวชิรญาณ (2546) พฤติกรรม
ความเชื่อในเรื่องโหราศาสตรแในสังคมไทย ไดกลาววา สังคมไทยไดนําโหราศาสตรแมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิต ซ่ึงชาวไทยไมนอยยึดติด
ความเชื่อไวกับโหราศาตรแ 
 3. นักศึกษาสวนใหญตองการใชบริการพยากรณแโชคชะตาเรื่องความรัก  สอดคลองกับงานวิจัยของ พระพรหมวชิรญาณ (2546) พฤติกรรม
ความเชื่อในเรื่องโหราศาสตรแในสังคมไทย ไดกลาววา การที่คนไทยมีความเชื่อดานการพยากรณแโชคชะตา สืบเนื่องมาจากชีวิตมีปใญหาและมีความสงสัย 
เชน ปใญหาในเรื่องของความรัก ปใญหาประสบความสูญเสียและความทุกขแในเร่ืองตางๆ 

4. นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตานอยกวาปีละ 1 ครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐยา นอยเหลือ (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การวิเคราะหแอุปสงคแของการใชบริการหมอดูในกรุงเทพมหานคร พบวา โดยสวนใหญจะใชบริการหมอดูเฉลี่ย 1 – 2 ครั้งตอปี 
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5. นักศึกษาสวนใหญใชบริการพยากรณแโชคชะตาเพื่อความสนุกสนาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ประไพรพร วุฒิเจริญ (2542) ศึกษา
อุตสาหกรรมความเชื่อในจังหวัดเชียงใหม พบวา ดูดวงชะตาเพื่อความสนุกสนานจะมีอายุระหวาง 18-25 ปี การมาดูดวงเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจนั้นพบวาสวน
ใหญจะตอบในทุกชวงอายุ มาดูเพื่อพิสูจนแความแมนยํานั้น 

6. นักศึกษาสวนใหญเชื่อถือคําทํานายและนําคําทํานายมาประกอบการแกปใญหารอยละ 31 – 50 สอดคลองกับงานวิจัยของ ยลลดา มณเฑียร
มณี (2538) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง หมอดูทางเลือกสําหรับความมั่นคงทางจิตใจ พบวา สาเหตุที่ทําใหผูมารับบริการมาหาหมอดู เพราะมีความคาดหวัง
วา หมอดูจะเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นที่ปรึกษา และแนะแนวทางเพื่อแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได เป็นการสรางความมั่นใจ กําลังใจ ใหกับผูมารับ
บริการที่ตองการผูรวมตัดสินใจในการกระทําตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะไดวางแผนการในการดํารงชีวิตใหมีความพรอมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

ปใจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการพยากรณแโชคชะตาที่แตกตางกัน  ดังนั้นควรจัดใหบริการที่แตกตางกันสําหรับ
บุคคลทุกเพศทุกวัยที่มาใชบริการพยากรณแโชคชะตา โดยเปิดโอกาสใหสามารถรับบริการพยากรณแโชคชะตาไดหลากหลายชองทาง และเลือกประเภทของ         
การพยากรณแไดหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ทั้งนี้หากผูรับบริการตองการขอมูลการพยากรณแโชคชะตาที่ละเอียดมากขึ้น
จะตองเสียคาใชจายในการรับบริการแตละครั้งนอกจากนี้ผูให บริการพยากรณแโชคชะตา ควรใหคําแนะนําที่ผูรับบริการสามารถนําไปปรับใช         
ประกอบการวางแผนและแกปใญหาในอนาคตได    

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณาอยางสูงจาก  อาจารยแ ดร.อัฏฐมา  นิลนพคุณ อาจารยแ ดร.เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแ  และ อาจารยแ ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุแ  ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น ถึงประเด็นตางๆ ในการศึกษา และไดกรุณาตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตางๆ อันเป็นประโยชนแในการวิเคราะหแและสรุปผลการศึกษาใหสมบูรณแ 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก และเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธแการตลาด

ธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จํานวน 162 คน เครื่องมือที่
ใชเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคามีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เทากับ 0.952 การวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ส ถิติที่ใชใน
การวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D จําแนกตามการศึกษา ทดสอบสมมติฐานโดยคา ที t-test แบบ Independent Sample 
วิเคราะหแเปรียบเทียบจําแนกตามรายได ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (f-test, One way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 

1.  กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มี
ลําดับมากที่สุดคือ ทําเลที่ตั้ง รองลงมา คือการสงเสริมการตลาด และนอยที่สุดคือ ราคา 

2.  ผลการเปรียบเทียบกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 3 ดาน ไดแก               
ดานการศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดานประสบการณแ แตกตางกัน โดยมีความแตกตางกันระหวางกลุมที่มีประสบการณแมากกวา 10 ปี 
กับอีก 2 กลุม และ ดานรายได พบวาไมแตกตางกัน 

3. ปใญหา และความตองการของผูที่เกี่ยวของในการบริการจัดการทองเที่ยวมีระดับปใญหาอยูในระดับนอย  อันดับแรกคื อ ที่จอดรถของ
นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยไมเพียงพอ รองลงมา คือการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรแสุโขทัยไมสม่ําเสมอ  และข าดการ
ประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรแสุโขทัยทางสื่อตางๆเชนวิทยุ โทรทัศนแ เว็บไซตแ นิตยสาร ฯลฯ เป็นตน  ตามลําดับ 

3.  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก พบวาดานตัวหอพัก มีขอเสนอแนะ คือ ควรมีราน
สะดวกซ้ือ และควรปรับปรุงระบบอินเตอรแเน็ต ดานราคา มีขอเสนอแนะคือ ควรลดราคาใหเหมาะสมกับสถานที่ และควรลดราคาในชวงเทศกาล             
ดานทําเลที่ตั้ง มีขอเสนอแนะ คือ ควรมีที่จดรถยนตแใหเพียงพอ และควรมีสวนหยอม ดานการสงเสริมการตลาด มีขอเสนอแนะ คือ ควรมีโปรโมชั่นสวนลด 
และควรมีการใหสวนลดลูกคาที่พักประจํา และพักเป็นเวลานาน 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธแการตลาด, ธุรกิจหอพัก 
 
Abstract 

The research is the objective  for, study for Marketing Strategies of Hostels Business in Muang municipality, Tak  
Province. Data were collected from 162 samples. The instrument using in this study, was the Questionnaire as Likert Rating Scale, 
reliability coefficient 0.952. The statistical analysis of data were the mean, standard deviation (SD). For compare variavles, The 
test t-test (independent sample) and F-Test (One way ANOVA) at 0.05 level, was administered. The research findings found that : 

1. Marketing Strategies of Hostels Business in Muang municipality, Tak Province, all aspects were in "High” level. 
2. The  Marketing Strategies of Hostels Business in Muang municipality, Tak Province. By the following  three personal 

characteristics. For Marketing Strategies of Hostels Business in Muang municipality, Tak Province ,classified by education. 
Considering also found that no different statistically significant at the .05 level. For  Marketing Strategies of Hostels Business in 
Muang municipality, Tak Province ,classified by experience. Considering also found that. The difference between the two groups 
with more than 10 years experience.  For  Marketing Strategies of Hostels Business in Muang municipality, Tak Province ,classified 
by income. Considering also found that no different statistically significant at the .05 level. 

3. Recommendation to develop strategies to compete in a residential municipality. Tak Province. The hostel was a 
suggestion that there should be a convenience store. And to improve the internet. The Price is suggested. Should reduce the 
price to the right place. And should be on sale during the festival. The location. There is a suggestion. Should be sufficient to take 
a place to park cars.  And should have a garden.  The promotion was supposed to be shown off. For regular customers. 

 
Keywords :  Marketing Strategies , Hostels Business 
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บทน า 
ปใจจุบันประเทศไทยกําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะไดรับอานิสงสแ ในการที่จะกลายเป็นเปูาหมายในการดึงดูด

การลงทุน เงินลงทุน จากตางประเทศไดมากขึ้นเพราะตอไปนี้การขยายการลงทุนจากตางประเทศมาประเทศไทยจะกระทําไดงายขึ้น หากเป็นไปตาม
ขอตกลงที่ไดตกลงกันไว ประเทศไทยจะไดเปรียบประเทศอื่น ๆ หลายประการโดยเฉพาะทัศนคติของคนไทยที่มีตอนักลงทุนชาวตางชาตินั้นดีมาก แมวา
บางครั้งการลงทุนของตางชาติมาลงทุนในประเทศไทยไมไดกอใหเกิดรายไดแกชุมชน การจางงาน หรือการนําเทคโนโลยีมาชวยประเทศไทยเลย แตคนไทย
ก็ไมเคยรังเกียจนักลงทุนเหลานี้ เหมือนกับประเทศอื่น อีกทั้งระเบียบกฎเกณฑแดานการลงทุน ประเทศไทยอาจกลาวไดวาเปิดโอกาสมากกว าหลายๆ 
ประเทศในภูมิภาคนี้ แมกระทั่งหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานอยาง ลาว พมา เป็นตน  จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
มีการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทําใหผูประกอบการตองเรียนรู และหาวิธีการตาง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองเพื่อใหสามารถแขงขัน และ 
อยูไดในสภาวะเศรษฐกิจปใจจุบัน (จุฑา เทียนไทย. 2555 : 6-26)   

จังหวัดตาก ในปี 2554 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 7.9 ในปีที่ผานมา ตามอุปทานในจังหวัดตากที่สูงขึ้น ทั้งภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลผลิตขาว,มันสําปะหลัง และออยยังสูงขึ้น สงผลใหภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้น ทําใหมีการจางงานเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (สํานักงานคลังจังหวัดตาก. 2554) 

หอพัก จึงเป็นธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง อันเกิดจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการสรางโรงงานเอกชน กิจการ
เอกชนตาง ๆ และ การที่สถานศึกษามีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทําใหธุรกิจหอพักมีกลุมลูกคาที่หลากหลาย จากในอดีตที่มีเพียงลูกคาที่เป็น นักเรียน นักศึกษา 
ปใจจุบันไดขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาหอพักเพื่อสนองความตองการ เชนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ความสะดวกสบายที่มากขึ้น 
หองพักที่สะอาดขึ้น รวมถึงความปลอดภัยที่มากขึ้น จึงเป็นสาเหตุใหเกิดการแขงขันกันอยางมาก(อุษามณี หงสแเจริญกุล 2553 : 3 -14) 

ธุรกิจประเภทหอพักเป็นธุรกิจที่ใชระยะเวลาในการคืนทุนชากวาธุรกิจอื่น ๆ แตก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนแไดในระยะยาว  
ดังนั้นผูประกอบการในจังหวัดตาก มีความสนใจที่จะทําธุรกิจหอพักเพิ่มมากขึ้น  

ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก เพื่อนําไปใชพัฒนาธุรกิจหอพักใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก และผูประกอบการธุรกิจหอพักสามารถนําขอมูลไปปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจหอพักของตน ซ่ึงจะสงผลใหจังหวัดตากเกิด
การพัฒนา สืบตอไป 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณแ และรายได 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผูประกอบการธุรกิจหอพัก ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการใชกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก แตกตางกัน 
 2. ผูประกอบการธุรกิจหอพัก ที่มีประสบการณแตางกันใชกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก แตกตางกัน 
 3. ผูประกอบการธุรกิจหอพัก ที่มีรายไดตางกันใชกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก แตกตางกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพัก ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการธุรกิจ
หอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จํานวน 162 คน ไดมาโดยวิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแแกน เครื่องมือที่ใชในวิจัย
กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพัก ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ไดมาจากการสรางแบบสอบถามมาตราวัดแบบประมาณคา โดยแบงแบบสอบถามออกเป็น 
3 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การวิจัย ประสบการณแ และรายได มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ ที่กําหนดคําตอบไดหลายคําตอบ ใหผูตอบเลือกตอบ 1 คําตอบโดยกาเครื่องหมายถูก ลงหนาขอความ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธแการแขงขัน มี 4 ดาน ไดแก ดานตัวหอพัก ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และดานการสงเสริมการตลาด 
โดยใชระดับความคิดเห็นแบบมาตรฐานประมาณคาของ Rating Scale ซ่ึงกําหนดระดับความคิดเป็นตัวเลข 5 ระดับของ Likert Scale  

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไป เป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสใหผู ตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดานตาง ๆ 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.  กําหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก 
3.  ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพัก  
4. การสรางแบบสอบถาม โดยใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
5. ตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวนของแบบสอบถาม 
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจาก ผูประกอบการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดตาก ทําการตอบแบบสอบถาม แลวนํามาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําไปทําการวิเคราะหแ ก า ร วิ เ ค ร า ะ หแ ข อ มู ล ใ น ค รั้ ง นี้
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาสถิติ ดังนี้ 

1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผูตรวจแบบสอบถามวิเคราะหแโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละแลวนําเสนอใน
รูปของตาราง 

2. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก นํามาวิเคราะหแโดยหาคาเฉลี่ย และ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ซ่ึงมีเกณฑแในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยคะแนน จากการวิเคราะหแคาเฉลี่ย แบบสอบถาม ทั้ง 2 ฉบับ ผูวิจัยไดแปลผลตามแนวทางของ 
Best (1981) ที่ใชหลักการกระจายแบบโคงปกติในการแบงมนุษยแ โดยสวนของบุคคลที่อยูในกลุมสูงสุดและต่ําสุดมักจะเป็นสวนนอยในสังคมและในสวน
ตรงกลางจะมีจํานวนใกลเคียงกัน โดยใชคาเฉลี่ยของผลคะแนน ( X ) เป็นตัวชี้วัดโดยกําหนดน้ําหนักคะแนนในการแบงชวงเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดชวง
การวัด ดังนี้ชวงไดดังนี้ 

    คาเฉลี่ย   4.50 – 5.00      หมายถึง   มีระดับการดําเนินงานมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย   3.50  –  4.50    หมายถึง   มีระดับการดําเนินงานมาก 
   คาเฉลี่ย    2.50  – 3.50    หมายถึง   มีระดับการดําเนินงานปานกลาง 
    คาเฉลี่ย    1.50  – 2.50    หมายถึง   มีระดับการดําเนินงานนอย 
     คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50      หมายถึง   มีระดับการดําเนินงานนอยที่สุด 

สถิติเชิงอนุมาน คือ  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
1.  ใช t – test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุม 
2.  ใช F - test  ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 3 กลุมขึ้นไป เมื่อพบความแตกตางหาความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟุ 

(Scheffe) 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหแขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1.  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ สูงกวา จํานวน 103 คน คิดเป็นรอยละ 63.58  มีประสบการณแ 5 - 10 ปี จํานวน 

79 คน คิดเป็นรอยละ 48.77 และสวนใหญมีรายได 60001 - 90000 บาท จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 37.65 
2. กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มี

ลําดับมากที่สุดคือ ทําเลที่ตั้ง รองลงมา คือ การสงเสริมการตลาด และ นอยที่สุดคือ ราคา 
           2.1 กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ดานตัวหอพักโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอที่มีที่
ลําดับมากที่สุดคือ เฟอรแนิเจอรแ อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ความสะอาด อยูในระดับมาก  และ นอยที่สุดคือ ความปลอดภัย อยูในระดับมาก 
           2.2 กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้  ขอที่มีที่ลําดับ
มากที่สุดคือ  การลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคาใหม อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การลดราคาใหลูกคาที่ใชบริการยาวนาน อยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ 
การต้ังราคาตามหอพักอื่น ๆ อยูในระดับมาก   
           2.3 กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ดานทําเลที่ตั้งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้  ขอที่มีที่
ลําดับมากที่สุดคือ การเดินทางสะดวกสบาย อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ใกลตลาด อยูในระดับมาก  และนอยที่สุดคือ ใกลกับที่ทํางาน อยูในระดับมาก 
           2.4 กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอที่มีที่ลําดับมากที่สุดคือ ใชส่ืออินเตอรแเน็ต อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ใชแบบปากตอปาก อยูในระดับมาก  และนอยที่สุดคือ ใชเคเบิลทีวีทองถิ่น อยู
ในระดับมาก   
      3. จากสมมุติฐานการศึกษา "คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตางกัน มีกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพัก แตกตางกัน” มีผลการทดสอบ
สมมุติฐานดังนี้ 
           3.1 กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 3.2 การเปรียบเทียบ กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จําแนกตามประสบการณแ  พบวา แตกตางกัน โดยมีความ
แตกตางกันระหวางกลุมผูประสบการณแมากกวา 10 ปี กับอีก 2 กลุม 
 3.3 การเปรียบเทียบ กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก  จําแนกตามรายได พบวา ไมแตกตางกัน 
       4. แนวทางและขอเสนอจากแบบสอบถามเรื่อง กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก พบวา ดานตัวหอพัก มี
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีรานสะดวกซ้ือ และควรปรับปรุงระบบอินเตอรแเน็ต ดานราคา  มีขอเสนอแนะคือ ควรลดราคาใหเหมาะสมกับสถานที่ และควรลด
ราคาในชวงเทศกาล ดานทําเลที่ตั้ง มีขอเสนอแนะคือ ควรมีที่จอดรถยนตแใหเพียงพอ และควรมีสวนหยอม ดานการสงเสริมการตลาดคือ ควรมีโปรโมชั่น
สวนลดเพิ่มขึ้น และควรมีการใหสวนลดแกลูกคาที่พักเป็นเวลานาน 
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สรุปและอภปิรายผล 
        จากการสรุปผลดําเนินการศึกษากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ผูศึกษา จึงนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

1. กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวาดานที่มี
ลําดับมากที่สุดคือ ทําเลที่ตั้ง รองลงมาคือ การสงเสริมการตลาด และนอยที่สุดคือ ราคา ตามลําดับ 

2. กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก  จําแนกตามการศึกษาในภาพรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
3. การเปรียบเทียบ กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก จําแนก ตามประสบการณแ พบวา แตกตางกัน โดย มีความ

แตกตางกันระหวางกลุมผูประสบการณแมากกวา 10 ปี กับอีก 2 กลุม 
4. การเปรียบเทียบ กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ตามรายได พบวา ไมแตกตางกัน 
5. แนวทาง และขอเสนอจากแบบสอบถามเรื่อง กลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังห วัดตาก  พบวา ดานตัวหอพัก                   

มีขอเสนอแนะ คือ ควรมีรานสะดวกซ้ือ และควรปรับปรุงระบบอินเตอรแเน็ต ดานราคา  มีขอเสนอแนะคือ ควรลดราคาใหเหมาะสมกับสถานที่ และควรลด
ราคาในชวงเทศกาล ดานทําเลที่ตั้ง มีขอเสนอแนะคือ ควรมีที่จอดรถยนตแใหเพียงพอ และควรมีสวนหยอม ดานการสงเสริมการตลาดคือ ควรมีโปรโมชั่น
สวนลดเพิ่มขึ้น และควรมีการใหสวนลดแกลูกคาที่พักเป็นเวลานาน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จาง อี้ หลิน (มหาวิทยาลัยเซียเหมิน. 2009 : 132 - 145) ศึกษาเรื่องโครงสรางตลาดของธุรกิจหอพักในเขตยู
หนาน จากการหาคาการกระจุกตัวแสดงใหเห็นวา ธุรกิจหอพักในเขตยูหนานมีลักษณะเป็นตลาดแบบผูขายนอยรายเนื่องจากผูประกอบการสามารถสราง
ความแตกตางของสินคาและบริการใหเป็นเอกลักษณแของธุรกิจหอพักไดนอยมาก แตดวยความแตกตางของหองพักทําใหหอพักที่มีระดับสูงกวาสามารถตั้ง
ราคาใหสูงกวาธุรกิจหอพักระดับพื้น ๆ ได ทําใหแตละหอพักไมทําการตัดราคาของตนเองใหต่ํากวาราคาคูแขงขัน แตจะมีสวนลดใหกับลูกค าเกาที่ใชเป็น
สวนลดในการเชาหองพักได สวนการแขงขันที่มิใชราคาจะขึ้นอยูกับความแตกตางของการบริการวาแตละหอพักตองสรางความแตกตางของการบริการ 
ดึงดูดความสนใจของลูกคา 

ผูวิจัยพบวากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก มีความแตกตางกัน กลาวคือ กลยุทธแการแขงขันธุรกิจหอพักในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดตาก อยูในระดับมาก  ในทุกดาน ปใจจัยดานการศึกษา และรายได ไมไดสงผลใหเกิดความแตกตางตอการเลือกใชกลยุทธแการตลาด
เพื่อสรางความไดเปรียบ แตตัวแปรดานประสบการณแสงผลใหเกิดความแตกตางตอการเลือกใชกลยุทธแการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบข อง
ผูประกอบการธุรกิจหอพัก 

 
ข๎อเสนอแนะ 
        การวิจัยครั้งนี้จะใหขอมูลที่เป็นประโยชนแแก ผูประกอบการธุรกิจหอพัก และผูที่สนใจในธุรกิจนี้ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเอง
ตอไป 
       1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

จากผลการสรุปผลและอภิปรายดําเนินการศึกษากลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพัก ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ครั้งนี้จะใหขอมูลที่ เป็น
ประโยชนแ แก ผูประกอบการธุรกิจหอพัก และผูที่สนใจในธุรกิจนี้ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองใหเกิดความมั่นคง และยั่งยื น ตอไป ผูศึกษา             
มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1 กลยุทธแราคา  ขอใหใชอยางเขาใจและใชกลยุทธแราคานี้บนพื้นฐานของการศึกษามากกวาการใชตามความรูสึกที่วาใคร ๆ เขาก็ใชกลยุทธแ
ราคากัน แนนอนกลยุทธแราคาชวยกระตุนการใชจายในสินคาโดยเฉพาะสินคาประเภท commodity ที่ลูกคาไมยึดติดในตราสินคา ดังนั้น กลยุทธแราคา
มักจะเหมาะสมกับสินคาประเภทที่ลูกคาสวนใหญไมมีความภักดีในตราสินคา ดังนั้นผูประกอบการควรใชกลยุทธแราคาอยางสรางสรรคแเชน ควรลดราคา
สําหรับสมาชิก หรือการลดราคาในชวงสิ้นเดือนที่ลูกคาเพิ่งไดรับเงินเดือน และการลดราคาใหผูมีกําลังซ้ือนอยเชนขาราชการ หรือผูใชแรงงานของบริษัทที่
ทําสัญญากับกิจการ แมในภาวะวิกฤตเชนนี้การจะใชกลยุทธแการลดราคาควรมีเปูาหมายดวยและควรเจาะจงมากกวากระทําไปโดยไมมีเปูาหมาย   

1.2 กลยุทธแการสรางคุณคาที่แตกตาง กลยุทธแนี้ควรสรางความยอมรับใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวมดวยเพื่อความอยูรอดรวมกัน ถาใหดีควร
เนนขายสินคา หรือใหบริการที่มากคุณคา คุมคา และจายในราคาที่ประหยัดกวาแตหาซ้ือที่ไหนไมได หรือซ้ือไดแตถาซ้ือที่เราใหความคุมคา และใหคุณคา
กับผูซ้ือและสังคมสวนรวมเป็นอยางมาก เชนกลยุทธแการขายสินคาแบบนําสินคาที่ใชแลวมาแลกซ้ือสินคาใหมในราคาที่ถูกกวา หรือกลยุทธแการเพิ่มเติม
บริการเสริมในเรื่องการรับซ้ือของเกาที่ ใชแลว เพื่อนําไปแลกชื้อสินคาใหมถึงบาน หรือแมแตการรับซ้ือบรรจุภัณฑแเกาเพื่อแลกซ้ือสินคาใหมของเรา จะ
เห็นวาถาแตกตางแบบนี้ทุกคนไดประโยชนแทั้งนั้น สังคมสวนรวมก็ไดดวย   

1.3  กลยุทธแสรางความผูกพันในตราสินคา  กิจการควรใชกลยุทธแการสรางความผูกผันในคุณภาพ ความคุมคา และทําใหลูกคาเกิดความผูกพัน
ในทุกสิ่งทุกอยางของสินคาและบริการซ่ึงตองทําใหมากขึ้นกวาเดิมที่เนนแคความผูกพันในความรูสึกแตเพียงอยางเดียว เชน กลยุทธแการใหลูกคามีสวนรวม
ในการเสนอแนะวิธีพัฒนาคุณภาพสินคาในชวงวิกฤตเพื่อสรางความอยูรอดใหสินคา เพราะลูกคาเคยมีประสบการณแในการใชเป็นอยางดี ซ่ึงกลยุทธแสราง
ความผูกพันแบบนี้ตองมีวิธีการแสดงความขอบคุณที่ลูกคารวมแสดงความคิดเห็นติชมโดยอาจใชชื่อลูกคาในรุนสินคานั้นๆ หรือแสดงความขอบคุณในสื่อ
ตางๆ   

1.4  กลยุทธแการวางแผนเลือกใชส่ือ ในอดีตเมื่อยอดขายไมดีทุกกิจการมักตัดงบประมาณการส่ือสารการตลาดกอน แตในปใจจุบันกิจการตางๆ 
ใชกลยุทธแการส่ือสารกันอยางเต็มที่แตที่ตองระมัดระวัง คือควรเลือกการวางแผนการใชสื่อใหดีและเจาะจงมีเปูาหมายชัดเจน นั่นคือ การเลือกใชสื่อควร
มุงเนนการส่ือสารที่สงเสริมและสรางความสัมพันธแโดยตรงกับกลุมลูกคาเปูาหมาย เนนการสรางความไววางใจ เนนการสรางความเป็นกันเอง และยังเนน
ความเป็นสวนตัวกับลูกคา โดยตองมีการคิดวางแผนเลือกใชสื่ออยางสรางสรรคแ แบบที่เรียกวา innovative idea เชน การใชโทรศัพทแเคลื่อนที่  แตตอง
สื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชนแกับลูกคาจริงๆ การใชสื่อ internet และการใชสื่อควรเป็นสื่อที่เขาถึงวิถีชีวิตที่เรียบงายของลูกคาชวยใหลูกคารับรูดวยความไม
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ยุงยาก นอกจากนี้การเลือกสื่อควรคํานึงถึงการความสัมพันธแแบบญาติพี่ นองกับลูกคา หรือใชกลยุทธแการเลือกใชสื่อที่ตองมุงสราง social network 
มากกวาการใหเพียงขอมูลขาวสารแกลูกคาเทานั้น  
        2. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

2.1 ควรศึกษาสภาพและปใญหาการใชกลยุทธแการตลาดธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก   
2.2  ควรศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก   
2.3  ควรศึกษาความคาดหวังของลูกคาตอการใหบริการของหอพักในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก 
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ป๓จจัยการตัดสินใจเลือกใช๎บริการสินเชื่อที่อยํูอาศัยกับธนาคารพาณิชย๑ในจังหวัดตาก 

The factors influencing the decision in choosing the credit services  
by home credit of commercial banks in Tak 
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Nattaninton  HormJarerna,  Panarat  Sittiprasert, Walailak  Panturee  
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา 1) ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยู อาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  2) 

เปรียบเทียบปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  3) ขอเสนอแนะปใจจัยการตัดสินใจเ ลือกใชบริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในจังหวัดตาก เป็นผูที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน แบง
การปกครองออกเป็น 9 อําเภอ และมีอายุตั้งแต 20-65 ปี จํานวน  400  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแกคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จําแนกตามการศึกษา ทดสอบสมมติฐานโดยคาที t-test แบบ Independent Sample วิเคราะหแเปรียบเทียบ
จําแนกตามรายได ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test, One way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 
 1. ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแของประชาชนในจังหวัดตาก  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ รองลงมาคือ ดานพนักงานผูใหบริการสินเชื่อ และนอย
ที่สุดคือ ดานระเบียบการใหบริการ  
 2.  ผลการเปรียบเทียบปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก พบวา จําแนกตามระดับการศึกษา
ในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน ดานพนักงานผูใหบริการสินเชื่อและการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานอาชีพและดาน
รายได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก พบวาดานสินเชื่อเพื่อที่
อยูอาศัย มีขอเสนอแนะคือ ควรใหวงเงินที่มากขึ้นและควรเผื่อวงเงินเพื่อการตกแตงที่อยูอาศัย  ดานเง่ือนไขเพื่อใชบริการสินเช่ือมีขอเสนอแนะคือ ควรลด
เง่ือนไขการคํ้าประกันและควรลดเง่ือนไขตาง ๆ ใหนอยลง ดานผูใหบริการสินเช่ือ มีขอเสนอแนะคือ ควรอํานวยความสะดวกใหมากขึ้นและควรทํางานให
รวดเร็วขึ้น ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ มีขอเสนอแนะคือ ควรมีขอเสนอพิเศษใหกับลูกคา และควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแใหมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ :  ปใจจัยการตัดสินใจ,   สินเชื่อที่อยูอาศัย 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) investigate the factors influencing the decision in choosing the credit 
services by home credit of commercial banks in Tak,  (2) compare the factors influencing the decision in choosing the credit 
services by home credit of commercial banks in Tak, and (3) explore the approaches to the development of the factors 
influencing the decision in choosing the credit services by home credit of commercial banks in Tak. The samples of the research 
were 400 people with Thai nationality in house registration and 20-65 years old in 9 districts of Tak province. The instrument used 
in the research was a five-point Likert scale questionnaire. The collected data were analyzed by frequency, percentages, 
arithmetic means, and standard deviation. The independent samples t-test and one-way ANOVA were used for hypothesis testing. 

The f indings of the research indicated that;   
1.  On the whole, the factors influencing the decision in choosing the credit services by home credit of commercial 

banks in Tak seemed to be at the moderate level. When each side was considered that had arithmetic means with descending 
order, it was found that all of them were at the moderate level. The highest mean score seemed to be the side of the 
promotion of credit marketing.  In addition, the inferior mean scores seemed to be the side of credit officers and the service 
procedure respectively. 

2.  In terms of the results of comparing the factors influencing the decision in choosing the credit services by home 
credit of commercial banks in Tak, it was found that; on the whole, there was no statistically significant difference in  the 
educational levels excluding the side of the promotion of credit marketing and credit officers. When the side of income was 
considered; in terms of occupation and income, it can be said that there were statistically significant differences at the .05 level. 
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3.  For the approaches to the development of the factors influencing the decision in choosing the credit services by 
home credit of commercial banks in Tak, it can be said that; in the side of home credit, the commercial banks should raise the 
credit limit, including supporting the credit limit for home furnishings. In terms of  the side of terms and conditions of the credit 
services, the commercial banks should reduce terms of guarantee, including others terms. In the side of credit officers, it was 
found that the commercial banks should focus on the convenience for the customers and working quickly. In the side of the 
promotion of credit marketing, it can be said that the commercial banks should make special offers for the customers and 
provide more public relations activities. 

 
Keywords :  the factors influencing the decision, the credit services by home credit 
 
บทน า 

ธนาคารพาณิชยแเร่ิมมีในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรแ โดยชาวอังกฤษ ไดเขามาเปิดสาขาของธนาคารฮองกง
และเซ่ียงไฮ ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431ซ่ึงเนนการใหบริการในดานการคาระหวางประเทศ จนกระทั่ง พระเจานองยาเธอกรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย ทรงดําริใหมีการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแแหงแรกของประเทศไทย คือ บริษัทแบงคแสยามกัมมาจลทุน จํากัด เมื่อ1 เมษายน พ.ศ. 2449 
และไดเปลี่ยนชื่อมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชยแ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 ตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการตราพระราชบัญญัติธนา คารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดําเนินธุรกิจของธนาคารกลาง และหนาที่อื่นๆ ซ่ึงจะกําหนดโดย
การตราพระราชกฤษฎีกา ในกฎหมายนี้ถึงแมมิไดระบุเรื่องนโยบายการเงินอยางชัดแจง แตก็กําหนดใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจในการกําหนดอัตรา 
ดอกเบี้ยมาตรฐาน ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. เรียกเก็บจากการเป็นแหลงเงินกูแหลงสุดทาย (Lender of the last resort) ของสถาบันการเงิน 
นอกจากนี้ ยังใหอํานาจ ธปท. ในการซ้ือขายตราสารหนี้และเงินตราตางประเทศ ตลอดจนใหสินเชื่อแบบมีหลักทรัพยแคํ้าประกันแกสถาบันการเงิน ซ่ึงใน
เรื่องเหลานี้ ธปท. มิไดกระทําเพื่อคากําไร ดังนั้นจึงกลาวไดวา กฎหมายมีบทบัญญัติโดยออมให ธปท. เป็นผูดําเนินนโยบายการเงินอยางชัด เจน และ
ในทางปฏิบัติ ธปท. จะดําเนินธุรกิจของธนาคารกลางโดยคํานึงถึง เสถียรภาพทางดานการเงินและระบบการเงิน 

การบริการของธนาคารพาณิชยแประกอบไปดวย การรับฝากเงินประเภทตางๆจากประชาชนและจายใหผลตอบแทนแกเจาของเงินตามพันธะ
ผูกพัน เงินฝากออมทรัพยแ มีจุดประสงคแที่จะสงเสริมใหประชาชนเก็บออม เงินฝากแบบประจํา มีกําหนดแนนอนใหเจาของเงินทวงถามผูฝากจะไ ดรับ
ดอกเบี้ยตามระยะเวลาและตามที่ธนาคารแตละที่กําหนดไว ซ่ึงจะแบงระยะเวลาการฝากเป็น 3, 6, และ 12 เดือน เงินฝากกระแสรายวัน มีการจายเงินแก
เจาของเงินทวงถามไดทุกเมื่อ ผูฝากจะไดสมุดเช็ค แตจะไมไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝาก ฝากเผื่อเรียก การจายเงินแกเจาของเงินเมื่ อไรก็ตามที่ทางถาม เงิน
ฝากประเภทอื่น ๆ เป็นเงินฝากที่ขนอยูกับวัตถุประสงคแของธนาคาร หรือกลยุทธแในดานการสงเสริมดานการตลาดของธนาคาร 

การบริการเงินกูประกอบไปดวย การเบิกเงินเกินบัญชี การใชเงินกูระยะสั้น – ระยะยาวตองตกลงกับธนาคาร โดยมีหลักทรัพยแคํ้าประกันการ
ชําระเงิน อาจทําไดโดยการผอนชําระเป็นงวด ๆ การรับซ้ือลดตั๋ว เมื่อผูสงตั๋วมีความประสงคแจะใชเงินกอนตั๋วนั้นถึงกําหนดเวลา การรับรองตั๋ว หมายถึง 
การรับรองจากธนาคารวาผูทรงตั๋วจะไดรับเงินแนนอน การอาวัล หมายถึง การที่ธนาคารรับประกันการจายเงินแทนเจาของตั๋วทั้งหมดหรือบางสวน 

ที่อยูอาศัย เป็นหนึ่งในปใจจัยพื้นฐานสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยแ การมีที่อยูอาศัยเป็นของตนเอง เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการสราง
หลักประกันที่มั่นคงและเป็นเครื่องบงชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนสวนใหญที่ยังไมมีที่อยูอาศัยจึงมีความตองการที่จะมีที่อยูอาศัยเป็นของตนเอง
สวนใหญแลวผูซ้ือที่อยูอาศัยจะใชเงินออมของตัวเองสวนหนึ่งสําหรับเงินดาวนแ หรือผอนดาวนแสวนที่เหลือทั้งหมด ผูซ้ือจะใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
จากสถาบันการเงิน แทนที่การออมเงินไวในระยะยาวแลวคอยซ้ือหรือสรางบาน สงผลใหธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยแ  โดยเฉพาะธุรกิจที่อยูอาศัยกลายเป็น
ภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญลําดับตน ๆ มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ ดังจะเห็นไดจากอัตราการขยายตัวของธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพยแ ที่มีการเติบโตตอเนื่อง อีกทั้งการไดรับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ทําใหอัตราการเติบโตของธุรกิจ อสังหาริมทรัพยแเพิ่มขึ้นเรื่อยมา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแแมจะมีสัดสวนการเติบของธุรกิจอสังหาริมทรัพยแเพิ่มขึ้นเร่ือยมาธุรกิจอสังหาริมทรัพยแแมจะมีสัดสวนการเติบโตที่เพิ่มขึ้น แตเป็นการ
เพิ่มขึ้นที่มีความผันผวน อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยมีความผันผวน เพราะปใจจัยดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิเชน ความไมแนนอนทาง
การเมือง ราคาน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ตลอดจนวิกฤตสินเชื่อดอยมาตรฐาน (Subprime Loan) ที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ลากรที่ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยอาศัยพึ่งพิงตลาดตางประเทศเป็นหลักสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความผันผวนตามกระแสโลก ผูที่จะ
ซ้ือที่อยูอาศัยในขณะนี้จําเป็นตองเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการวางแผนการซ้ือที่อยูอาศัยมากขึ้น อีกทั้งยังตองพิจารณาภาวะ เศรษฐกิจ 
โดยรวมเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจ ธนาคารพาณิชยแเองก็ไดใหความสําคัญกับการเพิ่มสัดสวนการปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เพราะเป็นสินเชื่อที่มี
ความเส่ียงต่ําสําหรับธนาคาร เนื่องจากมีหลักประกันเป็นที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และยังเป็นการขยายฐานลูกคาไปสูธุรกิจดานอื่นๆ ที่มีความตอเนื่อง เชน 
การปลอยสินเชื่อเพื่อการซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวกภายในครัวเรือน เครื่องใชไฟฟูา อุปกรณแตกแตงบาน เฟอรแนิเจอรแ เป็นตน 

ดังนั้นกลุมลูกคาในตลาดที่อยูอาศัยจึงนับเป็นกลุมเปูาหมายที่สําคัญของธนาคารพาณิชยแ  ที่แตละธนาคารตางพยายามชวงชิงสวนแบงทาง
การตลาดสินเชื่อของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น หรืออยางนอยจะตองรักษาสวนแบงทางการตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยมีการขยายตัวแบบผันผวนแตโดยรวมแลวมี
แนวโนมการเติบโตมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2544 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู  ปี พ.ศ. 2540 ปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยปลอยใหอยูที่  103,733 ลาน
บาท ในปี พ.ศ. 2548 มีปริมาณการปลอยสินเชื่ออยูที่ 64,301 ลานบาท ตอมาตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมมีการเติบโตตอเนื่ อง ตั้งแต ปี พ.ศ. 
2550 – 2553  โดยปริมาณการปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูที่ระดับ 200,000 – 400,000 ลานบาท (เอกรัฐ  วงศแวรีะกลุ 2553 : 1-2) 

จากความเป็นมาและความสําคัญที่กลาวมานั้น ผูทําการวิจัยมีความสนใจศึกษาปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคาร
พาณิชยแ ในจังหวัดตากเพื่อนําไปใชพัฒนาบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ และเป็นการพัฒนาจังหวัดตากใหเจริญเติบโตสืบตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก 

 2. เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก จําแนกตาม การศึกษา อาชีพ รายได 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ผูใชบริการธนาคารพาณิชยแที่มีการศึกษาแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยแที่แตกตางกัน 
 2. ผูใชบริการธนาคารพาณิชยแที่มีอาชีพแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยแที่แตกตางกัน 
 3. ผูใชบริการธนาคารพาณิชยแที่มีรายไดแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยแที่แตกตางกัน 
 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1.ไดทราบปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก 
 2. ไดทราบขอเปรียบเทียบของปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก ในแตละดาน 

3. ไดทราบขอเสนอแนะปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

1. แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่กี่ยวข๎องกบัการตดัสินใจ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของรีเดอรแ (Reader) ไดศึกษา พฤติกรรมของบุคคล และไดแสดงใหเห็นวา การกระทําของบุคคลนั้นเป็นผลมาจาก

การที่บุคคลมีความเชื่อหรือไมเชื่อในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่องจึงเป็นผลมาจากการที่มีความเชื่อ
และไมเชื่อดังกลาว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น รีเดอรแ (Reader) ไดเสนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัยในพฤติกรรม               
โดยการแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของปใจจัยตาง ๆ จํานวน 15 ปใจจัยที่เกี่ยวพันกับความเชื่อถือ โดยแบงปใจจัยดังกลาวนี้ออกเป็นปใจจัยความเชื่อ 10 
รูปแบบ และความไมเชื่อ 5 รูปแบบที่สงผลใหเกิดการตัดสินใจ และกระทําพฤติกรรมทางสังคม รีเดอรแ (Reader) ไดแบงปใจจัยออกเป็นประเภทตาง ๆ ถึง 
3 ประเภท ปใจจัยดึง (Pull factors) ปใจจัยผลัก (Push factors) และปใจจัยความสามารถ (Able factors) ดังนี้ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 2547: 5/1 – 5/10) 

2. แนวคิด ทฤษฏี  เกี่ยวกบัการจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจแรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ (Dictionary of Management) ของ ทอส และ คารแโรลลแ (Tois and Carroll 

1982 : 387 ; อางถึงใน อมรเทพ มีทอง, 2550 : 8-9) หมายถึง แรงขับของแตละบุคคล ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
การทํางาน หรือการกระทําที่บุคคลจะทํางานใหสําเร็จ โดยไดรับอิทธิพลจากการกระทําของคนอื่นที่กําหนดแนวทางเฉพาะใชในการบริหารโดยผูบริหารจะ
จูงใจพนักงานทํางานใหองคแการอยางมีประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุปแลว แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ภาวะอินทรียแภายในรางกายของบุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราเรียกวา สิ่งจูงใจ (Motive) 
กอใหเกิดความตองการอันจะนําไปสูแรงขับภายใน ( Internal Drive) ที่แสดงพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณคาในทิศทางที่ถูกตองตรงตามเปูาหมายของ
องคแการ ดังนั้น การจูงใจจึงเป็นการกระทําทุกวิถีทางที่จะกระตุนใหพนักงานในองคแการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามเปูาประสงคแของอ งคแการ ซ่ึง
พื้นฐานสําคัญในการกระตุนใหพนักงานดังกลาวแสดงพฤติกรรมที่องคแการคาดหวังไวก็ดวยการสรางอินทรียแของพนักงานเหลานั้นใหเกิดความตองการ 
(Desire) ขึ้นกอนเป็นอันดับแรก จากนั้นบุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการนั่นก็คือการเกิดแรงขับขึ้นภายใน (Drives) หากมี
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบดวยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยาง (Behavior) ใหไดมาซ่ึงความสําเร็จอันเป็นเปูาหมายสูงสุด (Goals) 
(อมรเทพ มีทอง, 2550 : 8-9) 

3. แนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับการบริการ 
 ความสําคัญของการบริการเป็นการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัว บุคคลซ่ึงตองอาศัยเทคนิค  กลยุทธแ  ทักษะและความแนบเนียมตางๆ  ที่

จะทําใหชนะใจลูกคา ผูที่มาติดตอธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการจึงถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง ในปใจจุบันนี้ การใหบริการสามารถกระทําได ทั้ง
กอนและในระหวางการติดตอหรือภายหลังการติดตอ  โดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับภายในองคแกร  รวมทั้งผูบริหารขององคแกรนั้นๆ  การ
บริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือชวยใหผูติดตอกับองคแกรธุรกิจเกิดความ เชื่อถือศรัทธา  และการสรางภาพลักษณแซ่ึงจะมีผลในการจัดซ้ือ หรือบริการอื่นๆ ใน
โอกาสหนา 

องคแประกอบที่สําคัญของความสําเร็จในการบริการมี 7 ประการ คือ ประการแรก ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) ผูใหบริการ
จะตองถือเป็นหนาที่โดยตรง ที่จะตองพยายามกระทําอยางใดอยางหนึ่งใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจให มากที่สุดเทาที่จะทําได   ประการ ที่สอง ความ
คาดหวังของผูรับบริการ (Expectation)  ผูใหบริการจําเป็นที่จะตองรับ รูและเรียนรู เกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐานและสํารวจความคาดหวังเฉพาะของ
ผูรับบริการเพื่อ ตอบสนองบริการ ที่ตรงกับความคาดหวังซ่ึงจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  ประการที่สาม ความพรอมในการบริการ (Readiness) 
บริการหรือธุรกิจบริการ จําเป็นตองตรวจสอบดูแลใหบุคลากร รวมทั้งอุปกรณแเครื่องใชตางๆ ให มีความพรอมอยูตลอดเวลา ในอันที่จะสอนบริการไดอยาง
ฉับพลัน และทันใจก็จะทําใหผูรับบริการชอบใจและรูสึกประทับใจ  ประการที่สี่ ความมีคุณคาของการบริการ (Values) ทํา ใหลูกคาชอบและถูกใจกับ
บริการที่ไดรับ ยอมแสดงถึงคุณคาของการบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการ  ประการที่หา ความสนใจตอการบริการ (Interest) ผูใหบริการจึงจําเป็นตอง
ใหความ สนใจตอลูกคา หรือผูรับบริการที่เขามาติดตอ โดย เสมอภาคกัน  ประการ ที่หก ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) ผู ใหบริการจะตองมี
บุคลิกสงางาม มี ชีวิตชีวา ยิ้มแยมแจมใส พูด จาสุภาพออนโยน รูจัก คนหาความตองการของผูรับบริการ ที่มีทักษะและจิตสํานึกของการใหบริการ  และ 
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ประการที่เจ็ด ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ (Efficiency) การกําหนดแผน ในการใหบริการและการพัฒนากลยุทธแการบริการเพื่อใหการ
บริการที่มีคุณภาพ สม่ําเสมอ ยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ 

4. แนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับผสมทางการตลาด 
กิตติ สิรพัลลภ (2553 : 5 - 87) ไดกลาวไววาปกติการวางแผนการตลาดโดยใช 4P กลยุทธแทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เป็นที่รูจัก และ

เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือการ ใช 4P (Product Price Place Promotion) ซ่ึงหลักการใชคือการวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเป็นที่ตองการของกลุม 
เปูาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P / 6P 4C และ 4F ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเป็นไรเพราะ เรา 
สามารถ คอยๆปรับกลยุทธแจนได สวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด ( 4P อาจจะเรียกวา marketing mix) 

5. แนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยูํอาศัย 
 อิสระ ทองแท (2554 : 14 - 37)สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย หมายถึง สินเชื่อที่ใหแกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดหาอสังหาริมทรัพยแมาใชประโยชนแเพื่อการอยู
อาศัย แยกเป็นการจัดหาที่ดิน เพื่อปลูกสรางบาน หรือที่ดินพรอมบานที่อยูอาศัย หองชุดในอาคารชุดเพื่ออยูอาศัยรวมทั้งอาคารพาณิชยแและตึกแถวสินเชือ่
เพื่อที่อยูอาศัยเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่สถาบันการเงินใหแกบุคคล 2 กลุม คือ ผูประกอบการ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแ จัดสรรที่ดิน จัดหา
หรือจัดสรางบาน หรือบานพรอมที่ดิน หองชุดในอาคารชุด รวมทั้งอาคารพาณิชยแหรือตึกแถว โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการอยูอาศัยผูบริ โภค เพื่อซ้ือที่ดิน
เพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัยของตนเองหรือ ซ้ือที่ดินพรอมบานพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยแหรือหองชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยูอาศัยของตนเอง รวมทั้งเพื่อ
ปลูกสราง ตอเติม หรือซอมรวมที่อยูอาศัยบนที่ดินของตนเอง โดยใชที่ดินในการปลูกสรางเป็นหลักประกันในการกูยืมโดยทั่วไป องคแประกอบพื้นฐานของ
สินเชื่อคือ 

6. แนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกบัการวิเคราะห๑ป๓จจัย 
นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงคแ หุตานุวัตร (2554 : 5 -76) ไดกลาวถึง SWOT วากลยุทธแเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับองคแกรเพราะองคแกร

ใชกลยุทธแในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคแของตน โดยกลยุทธแของแตละองคแกรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององคแกรนั้น ๆ ทั้งนี้ องคแกร
จะกําหนดกลยุทธแไดนั้นตองรูสถานภาพหรือสภาวะขององคแกรของตนเสียกอน นอกจากนี้ยังตองมีกระบวนการกําหนดกลยุทธแที่เหมาะสมสําหรับตนเอง 
วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะหแสภาวะขององคแกรและกระบวนการกําหนดกลยุทธแมีหลายวิธีดวยกัน หนึ่งในวิธีการเหลานี้ คือกระบวนการวิเคราะหแ 
SWOT ซ่ึงเป็นวิธีการที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในจังหวัดตาก เป็นผูที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน แบงการปกครองออก                 
เป็น 9 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบานตาก   อําเภอสามเงา อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ อําเภอทาสองยาง อําเภออุมผาง และอําเภอ
วังเจา มีประชากรทั้งสิ้น 518,877 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน ณ เดือนธันวาคม 2558, 2559: ออนไลนแ) โดยผูวิจัยเลือกเฉพาะประชาชนที่มีอายุตั้งแต  
20-65 ปี มีจํานวนทั้งสิ้น 312,180 คน 

กลุมตัวอยาง คือ  ประชาชนในจังหวัดตาก เป็นผูที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน แบงการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ และมีอายุ
ตั้งแต 20-65 ปี จํานวน  400  คน  ไดมาโดยวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร  ยามาเน  (Taro Yamane, 1973: p.125)             
คาความคลาดเคลื่อน  5% และแบงจํานวนกลุมตัวอยางตามรายอําเภอ ดังนี้ 

 
   ชื่ออ าเภอ จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุํมตัวอยําง(คน) 

1 อําเภอเมือง 68,355 88 
2 อําเภอบานตาก 29,444 38 
3 อําเภอสามเงา 20,692 26 
4 อําเภอแมระมาด 28,747 37 
5 อําเภอทาสองยาง 31,001 40 
6 อําเภอแมสอด 69,684 89 
7 อําเภอพบพระ 31,163 40 
8 อําเภออุมผาง 13,620 17 
9 อําเภอวังเจา 19,474 25 

รวม 312,180 400 
  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดมาจากการสรางแบบสอบถาม มาตราวัดแบบประมาณคา (Rating scale) โดยผูศึกษาเป็น
ผูสรางขึ้นตามวัตถุประสงคแประกอบกับกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นในการศึกษา โดยแบงแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  ไดแก  การศึกษา  อาชีพ รายได มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจรายการ  (Check  List)   
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 สวนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารในจังหวัดตาก ซ่ึงมี 4  ดาน  ประกอบไป
ดวย สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย  ระเบียบการใหบริการสินเชื่อ พนักงานผูใหบริการสินเชื่อ และการสงเสริมการตลาดสินเชื่อโดยใชระ ดับความคิดเห็นแบบ
มาตรฐานประมาณคาของ (Rating  Scale)  ซ่ึงกําหนดระดับความคิดเห็นเป็นตัวเลขคะแนน  5  ระดับ  
 สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไป  เป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสใหผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดานตางๆ 

วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่แตละอําเภอ ตาม

จํานวนที่กําหนด แลวทําการตรวจ สอบความถูกตองของขอมูลกอนนําไปทําการวิเคราะหแ 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป  ดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอถามวิเคราะหแ โดยการแจกแจงความถี่  และหาคารอยละแลวนําเสนอใน
รูปของตาราง 

 2. ขอมูลจากแบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก นํามา
วิเคราะหแโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  เมื่ อ
พิจารณารายดาน  พบวาดานที่มีลําดับมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ รองลงมาคือ ดานพนักงานผูใหบริการสินเช่ือ และนอยที่สุด คือ ดาน
ระเบียบการใหบริการสิน ตามลําดับ ดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีลําดับมากที่สุดคือ  วงเงินที่อนุมัติ  อยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ คาปรับ อยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุดคือ เง่ือนไขการทําสัญญาใหม อยูในระดับปานกลาง ดานระเบียบการใหบริการ
สินเชื่อโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีลําดับมากที่สุดคือ เง่ือนไขผูกูรวมอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เง่ือนไขการทําประกันชีวิต อยูใน
ระดับปานกลาง และนอยที่สุดคือ เง่ือนไขรายไดยอนหลัง (ประวัติการเงิน) อยูในระดับปานกลาง ดานพนักงานผูใหบริการสินเชื่อโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และขอที่มีที่ลําดับมากที่สุดคือ ความมั่นคง อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือ อยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุดคือ การ
อํานวยความสะดวก อยูในระดับปานกลาง ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีลําดับมากที่สุดคือ ลดดอกเบี้ย อยู
ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ผอนนอยสบาย ๆ อยูในระดับปานกลาง  และนอยที่สุดคือ ชําระเงินตนเป็นกอนไดสวนลดดอกเบี้ย อยูในระดับปานกลาง  
   2. ผลการเปรียบเทียบปใจจัยการตัดใจสินเลือกใชบริการสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตากพบวา 
  2.1 เปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก จําแนกตามระดับ
การศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานผูใหบริการสินเช่ือ และการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ 
  2.2 เปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก ตามอาชีพพบวากลุม
ตัวอยางผูมีอาชีพขาราชการ อยูในระดับปานกลาง ผูมีอาชีพเอกชน อยูในระดับปานกลาง ผูมีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับปานกลาง ผูมีอาชีพเจาของ
กิจการ  อยูในระดับปานกลาง และผูมีอาชีพอิสระ อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคาร
พาณิชยแ ในจังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพมีความแตกตางกัน โดยทั้ง 5 กลุมอาชีพมีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 
   2.3 การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก ตามรายไดพบวากลุม
ตัวอยางผูมีรายไดต่ํากวา 10000 บาท อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ผูมีรายได 10001 - 20000 บาท อยูในระดับปานกลาง ผูมีรายได 20001 - 30000 
บาท อยูในระดับปานกลาง และผูมีรายไดมากกวา 30000 บาท อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยู
อาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  จําแนกตามรายไดมีความแตกตางกัน โดยทั้ง 4 กลุมรายไดมีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 
 3.  ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ของประชาชนในจังหวัดตาก  
พบวาดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย มีขอเสนอแนะคือ ควรใหวงเงินที่มากขึ้นและควรเผื่อวงเงินเพื่อการตกแตงที่อยูอาศัย  ดานระเบียบการใหบริการสินเชื่อ  
มีขอเสนอแนะคือ ควรลดเง่ือนไขการคํ้าประกันและควรลดเง่ือนไขตาง ๆ ใหนอยลง ดานพนักงานผูใหบริการสินเชื่อ มีขอเสนอแนะคือ ควรอํานวยความ
สะดวกใหมากขึ้นและควรทํางานใหรวดเร็วขึ้น ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ มีขอเสนอแนะคือ ควรมีเคมเปญพิเศษใหกับลูกคา และควรจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธแใหมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลดําเนินการศึกษาปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  ผูวิจัยจึงนํามาอภิปราย
ผลดังตอไปนี้ 

ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแในจังหวัดตาก  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวาดานที่มีลําดับมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ รองลงมาคือ ดานพนักงานผูใหบริการสินเชื่อ และนอยที่สุ ดคือ ดานระเบียบ
การใหบริการสินเช่ือ ตามลําดับ 
 ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก   จําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 
ยกเวนดานผูใหบริการสินเช่ือ และการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ 
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 การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก ดานอาชีพพบวากลุมตัวอยางผูมีอาชีพ
ขาราชการ อยูในระดับปานกลาง ผูมีอาชีพเอกชน อยูในระดับปานกลาง ผูมีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ผูมีอาชีพเจาของกิจการ  อยู
ในระดับปานกลาง และผูมีอาชีพอิสระ อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ใน
จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพมีความแตกตางกัน โดยทั้ง 5 กลุมอาชีพมีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก ดานรายไดพบวากลุมตัวอยางผูมี
รายไดต่ํากวา 10000บาท อยูในระดับปานกลาง ผูมีรายได 10001 - 20000 บาท อยูในระดับปานกลาง ผูมีรายได 20001 - 30000 บาท อยูในระดับปาน
กลาง และผูมีรายไดมากกวา 30000 บาท  อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ ปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ 
ในจังหวัดตาก  จําแนกตามรายไดมีความแตกตางกัน โดยทั้ง 4 กลุมรายได มีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 
 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยประสงคแ ทองอินทรแ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคาร
ออมสินสาขาพราว จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อสวัสดิการและปใญหาที่ไดรับจากการใช
บริการดานสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสินสาขาพราว จังหวัดเชียงใหม จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจานวน 200 ชุด โดยเลือกกลุมตัวอยาง
แบบไมเจาะจง (non – purposive sampling) จากกลุมบุคคลที่มีอาชีพรับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจาหนวยงานของรัฐ ที่มีสถาบันที่
ทางานอยูใน เขตอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ไดนํามาวิเคราะหแโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสวนใหญเป็น
เพศชายมีอายุระหวาง 31-40 ปี สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ มีอายุการทํางานระหวาง 11-15 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท ผูใชบริการสวนใหญเคยใชบริการสินเช่ือกับสถาบันการเงิน หรือแหลงเงินกูอื่นๆมากอนแลว โดยผูใชบริการไดรับขาวสาร
การประชาสัมพันธแ การแนะนําจากเพื่อนรวมงานและญาติพี่นองมากที่สุด วงเงินกูที่ไดรับอนุมัติสวนใหญอยูในชวงระหว าง 50,000 – 100,000 บาท ใน
สวนของปใจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการ กับธนาคารออมสินสาขาพราวนั้น ไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําสําคัญที่สุด รองลงมาคือความมั่นคง
และความนาเชื่อถือของธนาคารออมสิน สําหรับปใญหาจากการใชบริการสินเชื่อสวัสดิการนั้น สวนใหญจะมีปใญหาในเรื่องของวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ คือปใญหาการใหวงเงินสินเชื่อที่ต่ํา 
 พบวาปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  มีความแตกตางกัน กลาวคือปใจจัยการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก  อยูในระดับปานกลาง ในทุกดาน ปใจจัยดานการศึกษา  ดานอาชีพ และดานรายได 
สงผลใหเกิดความแตกตางตอการเลือกใชเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 

 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชนแตอไป 
 จากผลการสรุปผลและอภิปรายดําเนินการศึกษาปใจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ  ที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก                
ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1. ดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย มีขอเสนอแนะคือ ควรใหวงเงินที่มากขึ้นและควรเผื่อวงเงินเพื่อการตกแตงที่อยูอาศัย  
1.2. ดานระเบียบการใหบริการสินเช่ือ  มีขอเสนอแนะคือ ควรลดเง่ือนไขการ คํ้าประกันและควรลดเง่ือนไขตาง ๆ ใหนอยลง  
1.3. ดานพนักงานผูใหบริการสินเช่ือ มีขอเสนอแนะคือ ควรอํานวยความสะดวกใหมากขึ้นและลักความสามารถในการชําระหนี้ ธนาคาร

พาณิชยแควรจะพิจารณาจากรายไดของควรทํางานใหรวดเร็วขึ้น  
1.4. ดานการสงเสริมการตลาดสินเชื่อ มีขอเสนอแนะคือ ควรมีเคมเปญพิเศษใหกับลูกคา และควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแใหมากขึ้น 

2. ข๎อเสนอแนะในการศึกษาตํอไป 
 2.1  ควรศึกษาสภาพและปใญหาปใจจยัการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยแ ในจังหวัดตาก    
 2.2  ควรศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการใหบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 
 2.3  ควรศึกษาความคาดหวังของลูกคาตอการใหบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 
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เอกสารอ๎างอิง 
กิตติ  สิรพัลลภ.  (2553).  4P 4C และ 4F : การตลาดแบบไทย ๆ.  พิมพแครั้งที่  2.  กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงคแ หุตานุวัตร. (2554). SWOT : การวางแผนกลยุทธ๑ธุรกิจชมุชน.อุบลราชธาน:ี คณะเกษตรศาสตรแ มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี.  
ประสงคแ  ทองอินทรแ. (2553).  ป๓จจัยทีม่ีผลตํอการเลือกใช๎บริการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสินสาขาพรา๎ว จังหวัดเชียงใหมํ.  เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
อิสระ  ทองแท. (2554).  สินเชื่อเพื่อใคร.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแโฟเพลซ. 
เอกรัฐ  วงศแวีระกุล.  ป๓จจัยการตัดสินใจเลือกใช๎บริการสินเชื่อที่อยูํอาศัยกับธนาคารพาณิชย๑ ของคนท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 790 
 

กลยุทธ๑การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตํอการเลือกศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา 
ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา 

Integrate Marketing Communication influence on Students who Decision to Choose Higher Education 
institute of Mathayomsuksa VI in Tak Province. 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้เพื่อศึกษากลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทาในจังหวัดตาก  มีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 380  คน การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลวิจัยพบวา กลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา มากที่สุดคือ ดานประชาสัมพันธแ เชน การออกแนะแนวและทํากิจกรรมสันทนาการรวมกับการแนะแนว รองลงมา คือ 
ดานการโฆษณาผาน Social ที่นาสนใจ อันเป็นสิ่งจูงใจใหเขาศึกษาตอ เชน เว็บไซตแหรือเฟสบุคของสถาบันการศึกษา 
 
ค าส าคัญ : การเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณการ  
 
Abstract 
 The objective of this survey research was to study the integrate marketing communication influence on students who 
decision to choose higher education in institution. The research tool was questionnaire in Tak . The sample  size  consisted of 380 
populations from Tak. Statistics used were percentage, mean and standard deviation. 

The results revealed that the public relations were the first integrated marketing communication influence on students 
who Decision to choose higher education Institute. Social network advertising was the second integrated marketing 
communication influence on students who Decision to choose higher education institute. 
 
Keywords : Choose higher education institute, Integrated Marketing Communication 
 
บทน า 
 การศึกษาในประเทศไทย เป็นการศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยภาครัฐจะเขามาดูแลโดยตรงและเปิดโอกาสให
เอกชนมีสวนรวมในการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา สําหรับการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยนั้นไดกําหนดใหพลเมืองไทย
ตองจบการศึกษาอยางนอยที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตองเขารับการศึกษาอยางชาสุดเมื่ออายุ 7 ปี ซ่ึงการศึกษาภาคบังคับนี้เป็นสวนหนึ่ง
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบงออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปีและมัธยมศึกษา 6 ปี นอกจากนี้แลวการศึกษาขั้นพื้นฐานยังรวมถึงการศึกษาปฐมวัย
อีกดวยทั้งนี้รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  สวนการ
บริหารและการควบคุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปใจจุบันการศึกษาในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยางไรก็ตามการจัด
การศึกษาของประเทศไทยนั้นถูกมองวาลาหลังและลมเหลวเสมอมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 วา 
เด็กไทยมีระดับเชาวนแปใญญา 98.59 ซึ่งต่ํากวาคามัธยฐานของเชาวนแปใญญาทั้งโลกที่ระดับ 100 โดยเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสติปใญญานอยที่สุด 
สูงขึ้นมาจึงเป็นภาคใต ภาคเหนือ และภาคกลางตามลําดับ (นิชาภา ภาปใทมาสนแ, 2555). 
 ดังนั้น การศึกษาเป็นปใจจัยหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการวางรากฐานของความเจริญกาวหนาของประเทศทั้งปใจจุบันและใน
อนาคต การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และเปิดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษา ไดอยางทั่วถึง  ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จนกระทั่งถึงในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ 
 ในยุคสังคมแหงการเรียนรูที่มีความรูและภูมิปใญญาของมนุษยแถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการสรางศักยภาพและการแขงขันกันสงผลใหหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของตางๆหันมาใหความสําคัญและทบทวนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยางจริงจังเพื่อเปูาหมายในการพัฒนากําลังคนใหมี
ความสามารถที่จะพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใหกาวหนาสูโลกในยุคทศวรรษใหม ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นแหลง
รวมวิทยาการหลากหลายแขนงและเป็นศูนยแรวมของนักวิชาการที่มีความรูความสามารถสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงไมนาแปลกใจเลยที่มี

                                                           
1 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  nateekarn1917@gmail.com 
2 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
4 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนอยูมากมายในประเทศไทยซ่ึงนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทาสามารถเลือกที่จะ
เรียนคณะที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดไดตามความตองการโดยมหาวิทยาลัยในแตละที่ก็จะมีกลยุทธแทางการสื่อสารทางการตลาดที่ดึงดูดใจใหนักเรียน
เขามาศึกษาตอดวยกลยุทธแทางการส่ือสารทางการตลาดที่แตกตางกันซ่ึงจะเห็นวาจากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธแการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการซ่ึงประกอบดวยดานการโฆษณาผานสื่อสังคมออนไลนแ (Social online) ดานการขายโดยใชพนัก            งานขาย ดาน
การสงเสริมการขาย ดานประชาสัมพันธแ ดานการตลาดทางตรง ดานการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมนําเสนอสินคา (Event) ซ่ึงกลยุทธแตางๆ เหลานี้ลวน
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินเลือกสถานศึกษาของนักเรียนแทบทั้งสิ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ, 2550) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “กลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทาในจังหวัดตากเพื่อเป็นขอมูลที่ไดมาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธแการประชาสัมพันธแ
ใหกับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาได 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษากลยุทธแทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ผูวิจัยไดสรุปหลักการกลยุทธแทางการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดดังนี้ 
กลยุทธแทางการตลาดแบบบูรณาการ (Intergarate Marketing Communication : IMC)เป็นกระบวนการพัฒนาแผนงานการสอสาร

การตลาดที่ตองใชการส่ือสารหลายรูปแบบกับกลุมเปูาหมายอยางตอเนื่องเปูาหมาย คือ การที่จะมุงเนนสรางพฤติกรรมของกลุมเปูาหมายใหสอดคลองกับ
ความตองการ ของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคาเพื่อใหผูบริโภคกลุมเปูาหมายได รูจักสินคา ซ่ึงจะนําไปสูความรู ความคุนเคยและมีความ
เช่ือมั่นในสินคาแบรนดแเนม 
          หัวใจหลัก IMC คือ การกระตุนพฤติกรรมผูบริโภค ไมใชสรางแคการรับรู การจดจําหรือการยอมรับเทานั้น ดังนั้น IMC จึงเป็นกระบวนการส่ือสาร
เพื่อจูงใจในระยะยาวและตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือหลายรูปแบบ เชน โฆษณา ประชาสัมพันธแ ตลาดตรง การสงเสริมการขาย การจัดการความสัมพันธแกับ
ลูกคา การตลาดเนนกิจกรรม Call Center และอีเมลแ ฯลฯ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ 
  กลยุทธแการสื่อสารทางการตลาดนั้นมีอิทธิพลตอผูบริโภค ดังนั้นผูที่จะนําไปใชควรเขาใจบทบาทดังตอไปนี้ (ละอองดาว แกวดี และคณะ, 
2556; ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ, 2550;  ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ, 2541) 
    1. บทบาทในการติดตอดวยบุคคล (Personal Connection: Personal Selling and Direct Sales) หากนักกลยุทธแ IMC ตองการจะสื่อสาร
และติดตอกับลูกคากลุมเปูาหมายดวยบุคคลแลว ก็ตองใช เครื่องมือ IMC ที่เรียกวา การขายโดยพนักงานขายและการขายตรง เป็นเครื่องมือหลักที่ชวยทํา
หนาที่ติดตอสื่อสาร 2 ทาง และชวยเพิ่มเติม ขอมูลในสวนที่โฆษณาและประชาสัมพันธแไมสามารถบรรจุเนื้อหาสาระไดครบถวน ตลอดจนทําหนาที่ชักจูง
และโนมนาวใจลูกคากลุมเปูาหมายใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาในที่สุด 
  2. บทบาทในการชักจูงใหลูกคากลุมเปูาหมายหันมาพิจารณา ตราสินคามากขึ้น (Intensifying Consideration: Sales Promotion) เมื่อ
สรางการรับรู สรางความนาเช่ือถือ และใชบุคคลในการชักจูงใจ ลูกคาแลว เครื่องมือการสงเสริมการขายก็จะทําหนาที่ในการชักจูง และใหเหตุผลในการ
โนมนาวใหลูกคากลุมเปูาหมายหันมาพิจารณา ตราสินคานั้นๆ มากขึ้น เนื่องจากการสงเสริมการขายมีคุณสมบัติ เฉพาะในการนําขอเสนอพิเศษ (Extra 
Value) ที่ตราสินคามีใหมากกวา ในขณะที่ตราสินคาอื่นไมมี 
  3. บทบาทในการสรางประสบการณแใหแกลูกคาเปูาหมาย (Experiential Contacts : Event, Sponsorship and Customer Services) 
เครื่องมือ IMC ที่ทําหนาที่สรางประสบการณแใหกับตราสินคาคือ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเป็นผูสนับสนุนทางการตลาดและการบริการลูกคา 
  4. บทบาทในการติดตอกับลูกคาแบบตัวตอตัว (Direct Marketing: One-to-one Connection) เมื่อนักกลยุทธแ IMC ตองการติดตอกับ 
ลูกคาแบบตัวตอตัว หรือเป็นการสื่อสารโดยตรงกับลูกคาเปูาหมายก็จะใชการสื่อสารการตลาดโดยตรง เป็นเครื่องมือหลักในการติดตอสื่อสารกับลูกคา
เปูาหมาย 
  ทั้งนี ้เพื่อใหกลยุทธแ IMC สามารถสรางตราสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลดังที่กําหนดไว จะตองผสมผสานการใชเครื่องมือตางๆ ให
สอดคลองกันอยางลงตัว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การหาประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดขอมูลจากฝุายประชาสัมพันธแของวิทยาลัยนอรแเทิรแน โดยแยกเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 ,660 คน 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3,337 คน รวมทั้งสิ้น 5,997 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน380 
คน (คํานวณจากสูตรของตาราง Krejcie & Morgan) 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหลงขอมูลที่ไดทําการศึกษาขอมูลดังกลาวโดยการคนควาจากเอกสาร หนังสือ รวมถึงการใชตาราง 
Krejcie & Morgan ในการสุมตัวอยางประชากร 
  2. แจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงเทียบเทา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 380 คน  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลําดับการสรางเครื่องมือ ดังนี้  
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1. ศึกษาหลักการและทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับบทบาทกลยุทธแการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
2. โดยใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสรางเนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ตองเขาไปสัมภาษณแแบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) และเจาะจงรายบุคคลตามลักษณะงานหรือหนาที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา เพื่อสอบถามความ         พึง
พอใจเกี่ยวกับกลยุทธแการตลาดแบบบูรณาการใดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
       3. สรางแบบสัมภาษณแใหครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย  
      4. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยแที่ปรึกษาแกไข ปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน ทั้งดานเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมใน
การใชถอยคํา สํานวน ภาษาความชัดเจน ความยากงายของคําถาม รวมทั้งครอบคลุมและตรงตามเนื้อหาที่ตองการแลวนํามา จัดทําเป็นแบบสัมภาษณแ 

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับความพึงพอใจ 
  ตอบ 5          หมายถึง          มากที่สุด 
  ตอบ 4  หมายถึง  มาก  
  ตอบ 3   หมายถึง  ปานกลาง 
  ตอบ 2  หมายถึง  นอย 
  ตอบ 1  หมายถึง  นอยที่สุด 
 นํามาวิเคราะหแ หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑแการแปรความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556)  

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00  หมายความวา  ระดับบทบาท มากที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50  หมายความวา  ระดับบทบาท มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50  หมายความวา  ระดับบทบาท ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายความวา  ระดับบทบาท นอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายความวา  ระดับบทบาท นอยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 53.90 รองลงมาเป็นผูหญิง รอยละ 46.10 ตามลําดับ สวนใหญ
นับศาสนาพุทธมากที่สุด รอยละ 74.50 รองลงมาเป็นศาสนาคริสตแ รอยละ17.60 และศาสนาอิสลาม รอยละ 7.90 รายไดของผูปกครองสวนใหญมากกวา
เดือนละ 20,001 บาท คิดเป็นรอยละ 38.90 รองลงมาอยูในชวง 10,001-15,000 บาท รอยละ 32.60 และชวง 15,000-20,000 บาท รอยละ 27.40 
ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพหลักเป็นขาราชการ รอยละ 36.30 บาท รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 17.90 เป็นเจาของกิจการรอยละ 
17.06 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร๎อยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
205 
175 

 
53.90 
46.10 

2. ศาสนา 
        พุทธ 
        คริสตแ 
        อิสลาม 

 
283 
67 
30 

 
74.50 
17.60 
7.90 

3. รายได๎ของผู๎ปกครอง 
         ต่ํากวา 10,000    บาท 
         10,001-15,000  บาท 
         15,001-20,000  บาท 
         มากกวา 20,001 บาท 

 
4 

124 
104 
148 

 
1.10 
32.60 
27.40 
38.90 

4. อาชีพ 
         เกษตรกร 
         รับจางทั่วไป 
         พนักงานบริษัท 
        ขาราชการ 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        เจาของกิจการ 

 
68 
38 
35 
138 
34 
67 

 
17.90 
10.00 
  9.20 
36.30 
  8.90 
17.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศักษาปีที่ 6 หรือเทียบเทาในจังหวัดตาก  พบวา ดานประชาสัมพันธแ เชน การออกแนะแนวและทํากิจกรรมสันทนาการรวมกับการแนะ
แนว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.94, SD.= 1.04) รองลงมาคือ ดานการโฆษณาผาน Social ที่นาสนใจ ซ่ึงสื่อเหลานี้เป็นสิ่งจูงใจใหเขาศึกษาตอ เชน
เว็บไซตแของวิทยาลัยหรือเฟสบุคของวิทยาลัย  (คาเฉลี่ย=3.64, SD.=1.57) ซ่ึงอยูในระดับมากเชนกัน สวนดานการตลาดทางตรง เชน อาจารยแไปพูดคุย
เชิญชวนกับผูปกครองหรือนักศึกษาโดยอาจจะโทรคุยหรือเยี่ยมบาน (คาเฉลี่ย=2.64, SD.= 1.58) อยูในระดับปานกลาง  ดานการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
หรือ Open House (คาเฉลี่ย=2.51, SD.= 1.20) อยูในระดับปานกลาง ดานการสงเสริมการขาย เชน มีการจัดโปรโมชั่นใหสวนลด ทุนเรียนฟรี และ
โควตา (คาเฉลี่ย=2.31, SD.=0.59) อยูในระดับนอย ดังแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจเกีย่วกบักลยทุธแทางการส่ือสารการตลาดของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที ่6 หรือเทียบเทาที่มีตอสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ความพึงพอใจ 

 SD. แปลคํา 
1. ด๎านการโฆษณาผําน Social ที่นําสนใจ 
    (เป็นสิ่งจูงใจใหเขาศึกษาตอ เชนเว็บไซตแ 
    ของวิทยาลัยหรือเฟสบุคของวิทยาลัย) 

3.64 1.57 มาก 

2. ด๎านการสํงเสริมการขาย  
    (เชน มีการจัด โปรโมชั่นใหสวนลด ทุนเรียนฟรี และโควตา) 

2.31 0.59 นอย 

3. ด๎านประชาสัมพันธ๑  
    (เชน การออกแนะแนวและทาํกิจกรรมสันทนา การรวมกับการแนะแนว) 

3.94 1.04 มาก 
 

4. ด๎านการตลาดทางตรง  
    (เชน อาจารยแไปพูดคุยเชิญชวนผูปกครองหรือ    
    นักศึกษาโดยอาจโทรศัพทแพูดคุยหรอืเยี่ยมบาน) 

2.64 1.58 ปานกลาง 

5. ด๎านการจัดกิจกรรมนิทรรศการ  
    หรือ Open House  (เชน เรียนเชิญ  กลุมเปูาหมายใหมารวมงาน 
    นิทรรศการหรือ Open House ที่ทางวิทยาลยัจัดขึ้น) 

2.51 1.20 ปานกลาง 

รวม 3.01 1.20 ปานกลาง 

 
สรุปผลข๎อมูลและอภิปราย 

1. ดานการโฆษณาที่ทําอยางนาสนใจเผยแพรออกสู Social เป็นสิ่งจูงใจใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเทาซ่ึงมีคาเฉลี่ยที่ 3.64 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.57 ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาบางครั้งการโฆษณาผานสื่อ 
Social นั้นยังไมคอยมีจุดที่เรียกรองความนาสนใจสักเทาไรเพราะบางครั้งมีขอมูลที่มีมากเกินไปทําใหเกียจครานที่อยากจะดูและยิ่งบางคนยังไมรูจักชื่อ
สถาบันตองนําสื่ออื่นๆ มาเป็นองคแประกอบในการชวยประชาสัมพันธแ เชน เครือญาติที่เคยเรียนและแนะนําใหเขาไปดูพรอมทั้งอธิบายในสวนขอดีใหกับผูที่
ยังไมไดรูจักสถาบัน 

2. ดานการสงเสริมการขาย เชนโปรโมชั่น สวนลดคาเทอม ทุนเรียนฟรี และ โควตา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับนอย โดยผูตอบ
แบบสอบถามบางคนบอกวาบางสถาบันที่ใหสวนลดคาเทอม หรือ ทุนเรียนฟรี อาจจะมีนักเรียนไปติดโควตาที่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนตัดสินเลือกไวตั้งแต
ตนแลวดังนั้นสวนลดคาเทอม หรือ ทุนเรียนฟรี ที่จัดขึ้นมาอาจจะไมมีประโยชนแอะไรกับกลุมเปูาหมายกลุมนี้แตอาจจะมีประโยชนแสําหรับกลุม เปูาหมาย
บางกลุมที่ไมอยากไปเรียนไกลบาน หรือ สอบไมติดสถาบันที่มีชื่อเสียง 

3. ดานการประชาสัมพันธแ เชน การจัดกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนานพรอมกับแนะแนวไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมาก แสดงให
เห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความนาเชื่อและยังไดพบปะพูดคุยซักถามรายละเอียดกันไดบางครั้งเวลาออกแนะแนว  ถามีใบสมัครไปดวยก็อํานวยความ
สะดวกใหกับกลุมเปูาหมายที่ตองการสมัครเรียน  

4. ดานการตลาดทางตรง เชน อาจารยแไปเยี่ยมชมที่บานของนักเรียน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ผูกรอกแบบสอบถามได
เสนอแนวคิดมาวาการที่ไปเยี่ยมกลุมเปูาหมายโดยที่ยังไมรูจักกันดีพอก็อาจจะยังไมเกิดความไวเนื้อเชื่อใจไดดังนั้นจึงไดมีการเสนอวาควรจะคุยกับนักเรียน
จากทางโทรศัพทแ (Telephone) ทางไลนแ (Line) ทางเฟสบุก (Face book) เพื่อสรางความสนิทสนมสักระยะแลวคอยคุยกับผูปกครองซ่ึงเป็นผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจและจายคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของกลุมเปูาหมาย 
  5. ดานการจัดนิทรรศการหรืองาน Open House มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ผูวิจัยไดสอบถามนักเรียนซ่ึงใหความเห็นวาควร
จัดกิจกรรมใหนาสนใจ หรือมีการแขงขันกันระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา ซ่ึงถาไดเขามาเยี่ยมชมอาจจะทําใหกลุมเปูาหมายประทับใจ
และอยากสมัครเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น 
  จากงานวิจัยครั้งนี้เห็นไดวาปใจจัยการสื่อสารทางการตลาด แบบบูรณาการ ไดแก ดานการโฆษณาผาน Social  ดานประชาสัมพันธแ                     
ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย ดานการจัดกิจกรรมนิทรรศการหรือ Open House ลวนแลวแตทําใหเกิดแรงจูงใจในการเลือกเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกของกลุมเปูาหมาย โดยสวนใหญมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู ในระดับปานกลาง ถากลุมเปูาหมายมี
ระดับการรับรูเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ผานทางจากสื่อดังกลาวในระดับมากขึ้น มีผลใหสถานศึกษาทําการตลาดและเขาถึงกลุมเปูาหมายไดงาย
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ขึ้นซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (Kotler and Keller, 1999 อางจาก ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ, 2541) ที่วาการสื่อสาร
การตลาด (Communications) เป็นการแจงขาวสาร (Inform) จูงใจ (Persuade) และ เตือนความทรงจํา (Remind) แกลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑแ หรือ
บริการ ทั้งทางตรงและทางออมอีกทั้งเป็นการสรางภาพลักษณแที่ดขีองตราสินคาและบริการใหกิจการเหลานั้นอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ 
   จากผลการวิจัยพบวาการออกแนะแนวและทํากิจกรรมสันทนาการ ตางๆ  ชวยสรางความสนิทสนมกับกลุมเปูาหมายไดงายขึ้น เชน เวลา
นักเรียนไมเขาใจในบางสวนที่ประชาสัมพันธแแนะแนวไปก็สามารถสอบถามได ณ เวลานั้นทําใหเขาใจกันมากขึ้น หรือ ถาเขารวมฟใงการประชาสัมพันธแแนะ
แนวแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาที่นั่นนาสนใจอาจจะสมัครเรียนหรือบอกตอผูอื่นใหมาสมัครเรียนเพื่อไดความรูและตอยอดทางการศึกษาตอไป 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สําเร็จดวยดีเพราะความกรุณาจาก ดร.สิรินี วองวิไลรัตนแ  ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตนแ อาจารยแวลัยลักษณแ พันธุรี อาจารยแศศิ วรรณ 
สงตาย แหงวิทยาลัยนอรแเทิรแน ซ่ึงเป็นผูใหขอคิด คําแนะนํา และใหกําลังใจ ในการทําวิจัย ตลอดจนคณาจารยแทุกทานในคณะบริหารธุรกิจที่ไดให ความรู 
แบงปในประสบการณแและแนวคิดในการทําวิจัย 
 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่อนุเคราะหแและใหความรวมมือในการตอบคําถามใหแกผู วิจัยตามความเป็นจริง ซ่ึงผูทําวิจัย
ขอขอบพระคุณอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 ขอขอบคุณทานอธิการบดีและผูบริหารวิทยาลัยนอรแเทิรแนที่จัดสรรทุนวิจัยใหในครั้งนี้ 
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ความร๎ูความสามารถของนักบัญชีที่มีตํอประสิทธิผลการท างานของนักบัญชี ในจังหวัดตาก 
The competencies of accountants on the effectiveness of work in Tak Province 

 
ณัชชา  ไชยวงค๑1  

Natcha Chaiwong 
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรู ความสามารถของนักบัญชี และศึกษาผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีในจังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักบัญชีในเขตจังหวัดตาก จํานวน 95 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 1 พบวา ความรูความสามารถของนักบัญชี เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
พบอยูในระดับที่มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ ดานความรูในวิชาชีพ ดานคุณคาทางวิชาชีพ และดานทักษะทางวิชาชีพ  
2) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 2 พบวาระดับประสิทธิภาพในการทํางานของนักบัญชีอยูในระดับที่มากโดย ดานคุณภาพงานและดาน
ความตรงตอเวลาในการทํางาน จะมีระดับที่เทากัน และรองลงมาคือดานคุณภาพผลงาน 

 
ค าส าคัญ : ความรูความสามารถ, ประสิทธิภาพ, นักบัญชี 
 
Abstract 

The purposes of this Research were to study the competencies of accountants on the effectiveness of work in Tak 
Province. The samples of research were 115 accountants in Tak Province. The collected data were analyzed by frequency and 
percentage. 

The findings of the research indicated that; (1) on the whole, the competencies of accountants on the effectiveness of 
work in Tak Province seemed to be at the high level. When each side was considered that had arithmetic means with descending 
order, it was found that all of them were at the high level; that is, professional knowledge, professional values, and professional 
skills respectively. (2) On the whole, the levels of the effectiveness of work of accountants seemed to be at the high level. When 
each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that the quality of work and punctuality 
seemed to be at the same level. Moreover, the inferior mean scores seemed to be the side of work piece quality. 

 
Keywords:  Competency, Defectiveness, Accountants 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ทฤษฏีการรับรู๎ความสามารถตนเอง 
 ปใจจัยการการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) เป็นทฤษฏีที่อัลเบริท แบนดูรา (Albert Bnduur)  โดยอัลเบริท แบนดูรา
ไดเสนอความแนวคิดวา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็ตอเมื่อ พวกเขาเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง โดยที่ตนเองจะจัดการและมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อให
เกิดผลสําเร็จ เพื่อบรรลุตามที่คาดหวัง (Bandura, 1977) ซ่ึงนั้นคือ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และตอมาไดเปลี่ยนเป็นการรับรู
ความสามารถของตนเอง โดยทฤษฏีของ อัลเบริท แบนดูรา จะแสดงใหเห็นองคแประกอบสําคัญของทฤษฏีดังนี้ 
 1. การรับรูความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) หมายถึง ความเชื่อและความมั่นใจในตัวบุคคลวาจะมีความสามารถที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่จะสงผลถึงผลลัพธแที่สงผลถึงความประสบผลสําเร็จ 
 2. ความคาดหวังในผลของการกระทํา (Outcome expectation) หมายถึง การที่บุคคลประเมินพฤติกรรมที่ตนเองจะแสดงนําไปสูการ
กระทําที่คาดหวังไว 
 โดย อัลเบริท แบนดูรา ยังไดแสดงความสัมพันธแเกี่ยวกับการรับรูความสามารถตนเองกับความคาดหวงัไววา ถาบุคคลใดที่มีความสามารถ
และมีความคาดหวัง บุคคลนนจะมีแนวโนมในการตัดสินใจนั้นแนนอน  
 
 
 

                                                           
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทรินแ E-mail: nathapon_9@hotmailcom 
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แนวคิดเกี่ยวกับความรู๎ความสามารถของนักบัญชี 
 ความรูความสามารถของนักบัญชีสามารถจําแนกได 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ความรู (Knowledge) 
 1.1 ความรู จะประกอบดวย (1) ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทั้งในอดีต และปใจจุบัน ทั้งในประเทศและตาง
ประเภท โดยความสามารถที่จะวิเคราะหแผลกระทบที่มีตอธุรกิจ โดยการนําความรูเกี่ยวกับธุรกิจ การวิเคราะหแความเสี่ยงขององคแกร เป็นต น (2) ความ
สํานึกความเป็นไทย (3) ความรูในศิลปะ วรรณกรรมและวัฒนธรรม (4) ความสามารถในการคิดถาม เขียน โดยใชภาษาที่งาย กระชับ การติดตอสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 
              1.2 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ โดยสภาวะปใจจุบันเกิดการแขงขันสูง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของธุรกิจ จําเป็นตองมีพื้นฐาน 
ความรูดานธุรกิจเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติควบคูกับการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางถองแท 
              1.3 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี ปใจจุบันเทคโนโลยีเขามีบทบาทสําคัญกับธุรกิจ ไมวาจะเป็น การจัดเก็บ การรับสงสารสนเทศตางๆ ของ
ธุรกิจ สารสนเทศทําใหการจัดทําบัญชีไดสะดวกมากขึ้น จากการใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรแแทนระบบการลงบัญชีดวยมือ และทําใหนักบัญชีสามารถเสนอ
รายไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
             1.4 ความรูเกี่ยวกับบัญชีกับเรื่องที่เกี่ยวของ นักบัญชีจําเป็นตองมีความรูความสามารถในการทําบัญชี ซ่ึงเป็นพื้นฐานเดิม เพื่อเป็น
ฐานความรูของดานบัญชีสมัยใหมตอไป  
 2.  จรรยาบรรณของนักบัญชี 
                จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดกําหนดตาม พระราชบัญญัติการบัญชีหมวดที่  7  มาตราที่  46-48  ประกอบดวยขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
 2.1  ความโปรงใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยแสุจริต  
 2.2  ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 2.3  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 
 2.4 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเป็นหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให 
 3.  ทักษะความเป็นมืออาชีพ  
              ทักษะมืออาชีพของนักบัญชีถูกกําหนดไว จากแนวทางการศึกษา (วิชาชีพบัญชี) ไดกําหนดทักษะมืออาชีพไว 5 ดานดังนี้ 
 3.1  ดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual skills) ประกอบดวย ความสามารถที่จะระบุไดมาจัดระบบ และเขาใจสารสนเทศ
จากผูคน สิ่งพิมพแ และแหลงขอมูลอิเล็คทรอนิคสแ ความสามารถในการซักถาม การทําวิจัย การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหแ และความสามารถในการ
แกไขปใญหาที่ไมเป็นระบบในสถานการณแที่ไมคุนเคย 
 3.2  ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่ (Technical and Functional Skills) จะประกอบดวย ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะสําหรับ
ศาสตรแทางการบัญชี ทักษะเหลานี้รวมถึงการคํานวณ การจําลองการตัดสินใจ การวัดมูลคาและการรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
อื่นๆ ที่ระบุไว 

3.3  ดานบุคคล (Personal Skills) เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักบัญชีมืออาชีพ การพัฒนาทักษะที่เกิดจากการเรี ยนรู
เฉพาะตัว เชน การบริหารการจัดการตัวเอง การคิดริเร่ิม เป็นตน 

 3.4  ทักษะการสัมพันธแและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) นักบัญชีมืออาชีพ ตองสามารถทํางานรวมคน
อื่น รับและถายทอดสารสนเทศ ได รวมถึงการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล  
 4.  ประสบการณแในการทํางาน  
                  ประสบการณแในการทํางาน ในทางวิชาชีพทางบัญชี ประสบการณแในการทํางานของผูประกอบวิชาชีพนั้นจะนับรวมตั้งแตการปฏิบัติงาน
เป็นผูฝึกหัดงาน อาจจะทําไปพรอมการเรียนได                               
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท างาน  
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฏีตางๆ โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงาน เนื่องจากถามีประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่ดีผลการปฏิบัติงานก็ดีตามไปดวย ทางตรงกันขามถามีการปฏิบัติงานที่ไมดี ก็ยอมถือวาประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา โดยมีผูใหความหมาย
ไวดังนี้ 
 ธงชัย สันติวงษแ (2543) ใหแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวาเป็น การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดจากการ
ทํางานที่ดีขึ้นอยางไร ในขณะที่ประสิทธิภาพในการทํางาน จะหมายถึงการมีสมรรถนะสูง มีการสรางระบบการทํางานเพื่อการขยายตั วตอไป รวมถึงเพื่อ
รองรับสถานการณแที่เกิดจากปใจจัยภายนอกไดดวย โดยประสิทธิภาพจะมีเกณฑแการวัดอีกตัวหนึ่งที่เรียกวา การอยูรอด (Survival) ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ 
องคแกรสามารถปรับตัวตอสภาวการณแและสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น และจะสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในพรอมกันดวย  โดยการวัดประสิทธิภาพใน
การทํางาน จึงเทากับการวัดความสําเร็จขององคแการระยะยาว โดยองคแการจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคูกัน 
 สุดารัตนแ กิมศิริ (2551) ไดสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพไววา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย มี
การใชทรัพยากร เป็นไปอยางคุมคา ถูกตอง รวมเร็วและ เป็นที่พึงพอใจของผูบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ 
 รุง แกวแดง (2538) ไดกลาวเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานขอองคแกรสมัยใหมไวดังนี้  
 1. กระบวนการทํางานที่ มีกระบวนการที่ส้ัน และสามารถทําสําเร็จไดเพียงคนเดียว 
 2. ระบบงานที่มีความซับซอน ตองมีการศึกษาระเบียบ และกฎเกณฑแ แนวการปฏิบัติ สําหรับทุกๆงานที่จะอยูที่คนๆเดียว  
 3. เป็นการสรางพลังแกผูปฏิบัติงาน มากกวาการควบคุม 
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 4. โครงสรางขององคแการ จะเป็นแบบใหทุกๆคนทํางานดวยกัน โดยทุกคนชวยกันทํา โดยความสําเร็จของงานจะเป็นความสําเร็จของ
คณะ 
 5. บุคลากร ตองไดรับการอบรม การเสริมสรางพลัง จนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
 6. คาตอบแทน จะไดตามผลของการทํางานหรือสัดสวนของงานที่ทํา 
 7. การประเมินผล จะเป็นการประเมินที่ผลงานมากกวาประเมินกิจกรรม 
 8. จุดเนนของงาน จะอยูในกระบวนการ 
 9. บทบาทของผูบริหาร มีคุณสมบัติเป็นผูนํา ในลักษณะชวยเหลือแนะนําแกไขปรับปรุงขอบกพรองการควบคุม 
 10. จุดเนนของการใหบริการ อยูที่ผูรับบริหารมากกวาผูบังคับบัญชา 
 11. คานิยม เป็นเชิงรุกมากกวาเชิงรับ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจยั ไดแก นักบัญชีในจังหวัดตาก จํานวน 115 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553) 
กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย ไดแก นกับัญชีในจังหวัดตาก จาํนวน 96 คน โดยเปิดตาราง Krejcie &Morgan (ทิวา 

ปฏิญาณสัจ, 2553 หนา 71) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือทีใชในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคลของนักบัญชีในจังหวัดตาก ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือนและประสบการณแ
ทํางาน 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักบัญชีในการทําบัญชี  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานของนักบัญชี ในจังหวัดตาก มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 
การเก็บรวมรวมข๎อมูล 
ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามถึงนักบัญชีในจังหวัดตาก ตามรายชื่อที่มีอยูในพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตาก  
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวจะนําขอมูลที่ไดมาลงรหัส (Coding) แลวนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistics Package for the Social Science) และสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นการหาคาทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ และคารอยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.นักบัญชีในจังหวัดตาก สวนใหญจะเปน็เพศหญิง มีอายุประมาณ 30-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ ปริญญาตรี รายไดที่ไดรับต่ํากวา 
10,000 บาท ตําแหนงหนาทีก่ารปฏิบัตงิาน พนักงานบัญช ีและมีประสบการณแนอยกวา 5 ปี 

2. ผลการวิจยัตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 1 พบวา ความรูความสามารถของนักบัญชี เมื่อพจิารณารายดาน พบวา อยูในระดับที่มาก 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ ดานความรูในวิชาชพี ดานคุณคาทางวิชาชพี และดานทักษะทางวิชาชีพ 

 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ยและสํวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความรู๎ความสามารถของนักบัญช ีจังหวดัตาก 

ข๎อที่ ความรู๎ความสามารถของนักบัญช ี x   S.D. ระดับความส าคัญ 
1 ดานความรูในวิชาชพี 3.94 0.69 มาก 
2 ดานทักษะทางวิชาชีพ 3.78 0.72 มาก 
3 ดานคุณคาทางวิชาชีพ 3.82 0.65 มาก 

4 ดานจรรยาบรรณ 3.49 0.93 ปานกลาง 
5 ดานเจตคต ิ 3.46 0.91 ปานกลาง 

                                            รวม 3.69 0.49            มาก 
 
3. ผลการวิจยัตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 2 พบวาระดับประสิทธิภาพในการทํางานของนักบัญชีอยูในระดับที่มากโดย ดานคุณภาพงาน

และดานความตรงตอเวลาในการทํางาน จะมีระดับที่เทากัน และรองลงมาคือดานคุณภาพผลงาน 
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ตารางที่ 2 คําเฉลี่ยและสํวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธภิาพผลการท างานโดยรวมรายดา๎นของนักบัญชี จังหวัดตาก 

ขอที่ ประสิทธภิาพในการท างาน x   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 ดานคุณภาพงาน 3.65 0.65 มาก 
2 ดานคุณภาพผลงาน 4.20 0.71 มาก 
3 ดานความตรงตอเวลาในการทาํงาน 4.30 0.43 มาก 

                               รวม 4.04 0.68 มาก 
 

สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศึกษา ความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชี ในจังหวัดตาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู
ความสามารถโดยรวม เป็นรายดานพบวาอยูในระดับที่มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ ดานความรูในวิชาชีพ ดานคุณคา
ทางวิชาชีพ และดานทักษะทางวิชาชีพ โดยดานความรูในวิชาชีพเป็นดานที่นักบัญชีใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องปใจจุบันไดมีการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในดานตางๆ รวมถึงสถานการณแในการแขงที่รุนแรงในทางธุรกิจ นักบัญชีเองตองปรับตัวใหเขากับสถานการณแ เพื่อความอยูรอดของนักบัญชีเอง 
เพราะทักษะที่กลาวมานั้นยอมสรางมูลคาใหกับนักบัญชีเอง โดยสอดคลองกับ ปภาวี สุขมณี (2551) ที่วานักบัญชีที่ความรูความสามารถในดานความรูใน
วิชาชีพ จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูที่ใชงบการเงิน ตลอดจนผูบริหารที่นําขอมูลทางบัญชีมาใชในการตัดสินใจ ดังนั้นนักบัญชีที่มี ความรูในวิชาชีพที่ตน
ปฏิบัติเป็นอยางดี จะสงผลรายงานทางบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพผลการทํางานโดยรวมรายดานของนักบัญชี จังหวัดตาก พบวา นักบัญชีในจังหวัดตาก มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางาน ดานคุณภาพงาน และดานความตรงตอเวลา โดยนักบัญชีใหความสําคัญกับดานความตรงตอเวลา มากที่สุด 
สอดคลองกับ ประทีป วจีทองรัตน (2558) ที่วา ความตรงตอเวลาในการทํางาน เป็นเรื่องของการวางแผนการบริหารงาน  เนื่องจากนักบัญชีเป็นผู
นําเสนอขอมูลทางการเงินใหกับผูบริหารในการตัดสินใจ ในเชิงธุรกิจ การมาชาเพียงไมกี่นาทีอาจสงผลเสียหายใหกับธุรกิจได ดังนั้นนักบัญชีตองมีความ
ตองตอเวลากับงานที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการฉับไวในการตัดสินใจของขอมูลทางบัญชีในเชิงธุรกิจ 

 
ข๎อเสนอแนะ 

งานบัญชีสวนใหญตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นนักบัญชีตองมีความรับผิดชอบหนาที่ตลอดจนมีความซ่ือสัตยแสุจริต 
รวมถึงควรพัฒนาความรูอยูเสมอเพื่อใหเกิดความเขาใจและใหเกิดทักษะรวมถึงความเชี่ยวชาญในการทํางานใหมีประสิทธิผล เมื่อเกิดประสิทธิผลแลว
ยอมเกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับของผูประกอบการและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชขอมูลทางการเงิน  ดังนั้นนักบัญชีจึงจําเป็นตองพัฒนาและเรียนรู
เพื่อใหตนสามารถดํารงเป็นผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขางหนาตลอดเวลา 
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ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกส านักงานให๎บริการจัดท าบัญชี ในจังหวัดพิษณุโลก 
Marketing Mix Factors Affecting the Decision in Choosing Accounting Offices: in Phitsanulok Province 

 
พนารัตน๑ สิทธิประเสริฐ1 ณัชชา ไชยวงค๑ 2 

Panarat sitthiprasert  Natcha Chaiwong  
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคแปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี กรณีศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักบัญชีในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 181 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลคาความถี่ และคารอย
ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 1 พบวา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing mix) ซ่ึงมี
ปใจจัยหลัก 7 ดาน ที่มีผลตอความตองการของผูใชบริการ พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับที่มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลํา ดับแรก
ดังนี้ ดานพนักงาน ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดานพนักงานมากที่สุด โดนเนนในสวนของพนักงานบัญชีที่มี
ความรูในดานวิชาชีพและภาษีอากร และสามารถแนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีได  รวมถึงพนักงานที่เต็มใจในการใหบริการ  
 
ค าส าคัญ : สวนประสมทางการตลาด,สํานักงานบัญช,ีนักบัญช ี
  
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate marketing mix factors affecting the decision in choosing accounting 
offices: the case study of Phitsanulok Province. The samples of the research were 181 accountants in Phitsanulok Province. The 
collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation. 
The findings of the research indicated that; on the whole, marketing mix factors consisting of 7 sides affecting the decision in 
choosing accounting offices: the case study of Phitsanulok Province seemed to be at the high level. When each side was 
considered that had arithmetic means with descending order, it was found that three of them that were at the high level seemed 
to be the side of employees, prices, and distribution channels respectively. In terms of the opinions in the side of employees 
with the highest mean score, it can be said that the accountants were mostly focused on professional knowledge in accounting 
and tax, and giving advice and counsel in relation to the accounting, including voluntariness manners. 
 
Keywords: Marketing Mix, Accounting Offices, Accountants 
 
บทน า 
 เปูาหมายการธุรกิจ คือตองการผลกําไรซ่ึงถามีกําไรแลว ตองมีการเสียภาษีใหกับประเทศ ดังนั้นนักบัญชีจึงมีสวนเกี่ยวของที่มาชวย ในการ
บันทึกบัญชี ไมวาจะเป็นรายรับ รายจาย หรือการทํางบการเงิน โดยการคํานวณรายไดที่ตองชําระโดยการยื่นแบบแสดงรายได ดังนั้น การทําบัญชีตอง
อาศัยนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงการเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร เพื่อใหขอมูลถูกตองชั ดเจน รวมถึง
ควบคุมคาใชจายที่ไมจําเป็นที่จะเกิดขึ้น 
  ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจ ตองอาศัยความรูความเขาใจในวิชาชีพบัญชีและกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจใหเป็นไปตามกระบวนการของ
กฎหมาย ดังนั้นกิจการที่ขาดความรูความเขาใจในดานบัญชี ดังนั้นบริษัทที่ยังขาดนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญจึงหันมามอบความไวใจใหกับสํานักงานบัญชี
เป็นผูรับผิดชอบในเรื่องการทําบัญชี วางแผนภาษี และการตรวจสอบบัญชี เป็นตน รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐ 
ในการสงเสริมใหธุรกิจจัดทําบัญชีใหถูกตองตามกฎหมาย และสามารถนําไปใชประโยชนแในการบริหารจัดการที่ดี 
  ปใจจัยดังกลาว ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําบัญชีมากขึ้น โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายไมวาจะเป็น การจัดทะเบียนธุรกิจ 
รวมถึงทําทํานิติกรรมตางๆ โดยหันมาใชในบริการของสํานักงานบัญชี  โดยผูวิจัยตองศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจเลือก
สํานักงานใหบริการจัดทําบัญชี ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นขอมูลแกผูเกี่ยวของหรือผูที่สนใจนําไปประยุกตแใช ตอความตองการของผูประกอบธุรกิจตอไป 

                                                           
1 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
ทฤษฏีพฤติกรรมผ๎ูบริโภค  

 ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) เป็นการแสดงออกของแตบุคคล ที่เกี่ยวกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ  รวมถึง
การตัดสินใจของแตละบุคคล โดยสามารถสรุปไดลักษณะของผูบริโภคไดดังนี้ 
 1. เป็นบุคคลที่มีความตองการ 
 2. เป็นผูมีอํานาจซื้อ 
 3. มีพฤติกรรมในการซ้ือ 
 4. มีพฤติกรรมการใช 
โดยองคแประกอบของพฤติกรรมผูบริโภคแบงออกเป็น 3 สวนไดแก 
 1. ปฏิกิริยา หมายถึง กิจกรรมตางๆ เชน การซ้ือสินคา เป็นตน 
 2. บุคคลเกี่ยวของโดยตรง กับการไดรับและการใชสินคา หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) เป็นบริการเพื่อนําไปอุปโภค 
เป็นตน 
 3. กระบวนการตางๆ ในการตัดสินใจของการซ้ือของบริโภค โดยกระทบโดยตรงกับปฏิกิริยาทางการตลาดที่สังเกตได เชน สื่อโฆษณา เป็นตน 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เป็นการศึกษาแตละบุคคลเพื่อการตัดสินใจในการใชทรัพยากร นักการตลาดเลยตองศึกษาวาสินคาที่เขาจะ
เสนอนั้น ใครคือผูบริโภค(Who?) ผูบริโภคซ้ืออะไร (What?) ทําไมถึงซ้ือ (Why) ซ้ืออยางไร (How?) ซ่ือเมื่อไหร (When?) ซ้ือที่ไหน (Where?) ซ้ือและใช
บอยครั้งเพียงใด (How often?) 

แนวคิดเกี่ยวกับการตดัสินใจ 
1.การรับรูถึงความตองการหรือปใญหา (Problem/Need Recognition) 

 เป็นการรบรูความตองการหรือปใญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภคจะตระหนักถึงความตองการและความจําเป็น 
(Needs) ซ่ึงจะเกิดจาก  
     1.1 สิ่งกระตุนภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสึกหวิ เป็นตน 
     1.2  สิ่งกระตุนภายนอก (External Stimuli) เชน การเห็นโฆษณาสินคาในโทรทัศนแ 
 2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เป็นความตองการในสินคาหรือบริการแลว โดยลาํดับตอไปผูบริโภคจะทําการแสวงหาขอมูล 
เพื่อมาประกอบการตัดสินใจ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  เมื่อไดรับขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 ตอไปผูบริโภคจะประเมินทางเลือกโดยจะกําหนด
เกณฑแท่ีใชในการพิจารณา เชน ราคา ยีห่อ 
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ประเมินแตละขั้นตอนเรียบรอยแลว ผูบริโภคจะตัดสิใจซ้ือ  
 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลักจากที่ตัดสินใจซ้ือแลว นักการตลาดจะตองการทดสอบความพึงพอใจของลูกคาที่
ซ้ือบริการ 

ทฤษฏีสํวนประสมทางการตลาดบริการ 7P‖s 
เกศรา จันทรแจรัสสุข (2555,หนา 8) กลาววาสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s เป็นปใจจยัที่สามารถควบคุมได ในการดําเนินธุรกิจในดาน

การตลาด โดยจะอาศัย 2 ปใจจัยคือ ปใจจัยภายในของกจิการ (Internal Factors) โดยอาศัยผูประกอบการควบคุมใหเปน็ไปตามนโยบาย สวนปใจจัย
ภายนอก (external factors) จะเป็นปใจจัยที่มีผลจากการดําเนินงานของกิจการที่ไมสามารถควบคุมได เชน สังคม การเมือง และคูแขงขัน เป็นตน  

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ (2546 หนา 434) กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ดานธุรกิจบรกิาร 7 ดาน (7P’s) 
ประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑแ (Product : P1) เป็นการนําเสนอขายโดยธุรกิจ เพือ่ตอบสนองความจาํเป็น โดยทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดย
ผลิตภัณฑแจะรวมถึงการบริการและความคิด  

2. ราคา (Price : P2)  เป็นสิ่งที่กําหนดรายไดของสินคาและบริการ การต้ังราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา และราคาจะ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกคา ถาลกูคาพอใจ จะกลับมาใชบริการใหม 

3. ชองการจัดจําหนาย (Place : P3) เป็นโครงสรางของชองทาง โดยประกอบดวยการเคลื่อนยายสินคาและบริการ ไปสูผูบริโภค  
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion : P4) เกี่ยวกับการส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับบริการ โดยเป็นการโนมนาว ใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการ   
5. ดานบุคคล (People: P5) ประกอบดวยบุคคลในองคแกรที่ใหบริหาร และพนกังานทุกระดับชั้น 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation : P6) เป็นสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน อาคาร สถานที่ เครื่องมือ 

และอุปกรณแตางๆ  ซ่ึงลูกคาจะมาซ้ือหรอืมาใชบริการ ก็จะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเป็นปใจจัยในการเลือกซ้ือสินคา 
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7. ดานกระบวนการ (Process : P7) เป็นการจัดระเบียบวิธกีารปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการ ถามกีารประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพสงผลถึงความพึงพอใจของลูกคา 

 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงปใจจยัสวนประสมทางการตลาดที่่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของจังหวัดพิษณุโลก 
2. เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและพัฒนางานบริการของสํานักงานบัญชี 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจยั ไดแก นักบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 347 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด

พิษณุโลก, 2556) 
กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบธุรกจิที่มสีถานที่ตั้งอยูในจังหวัดพษิณุโลก  จํานวน 181 คน โดยเปิด

ตาราง Krejcie & Morgan (ทิวา ปฏิญาณสัจ, 2553 หนา 71) 
 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
 เครื่องมือทีใชในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ เป็นคําถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานสวนบุคคล ประกอบดวยดวยคําถามเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท 
ประเภทธุรกิจ รายไดของธุรกิจและ ระยะเวลาการใชบริการสํานักงานบัญชี 
 ตอนที่  2  ความสําคัญของสวนประสบการตลาดกับการเลือกบริการตรวจสอบและรับรองบัญชี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 
การเก็บรวมรวมข๎อมูล 
 ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางของผูประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก ตามรายชื่อที่มีอยูในพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดพิษณุโลก 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวจะนําขอมูลที่ไดมาลงรหัส (Coding) แลวนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistics Package for the Social Science) และสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นการหาคาทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่,คารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1 ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม โดยประกอบดวยประเภทธุรกิจบริษัทจํากดั รอยละ 53.00 มีตําแหนง ตําแหนงเป็นเจาของธุรกิจ 25.00 
ประเภทธุรกิจ ประเภทซื้อมาขายไป รอยละ 45.00 มีรายไดมากกวา 200,001 บาท รอยละ 40.3 เปิดดําเนินธุรกจิระยะเวลา 1-3 ปี รอยละ 29.50  

2 ผลการวิจยัตามวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 1 พบวา สวนประสบทางการตลาดเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับที่มาก โดยเรียง
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลาํดับแรกดังนี้ ดานพนักงาน ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 

ตารางที่  1 ป๓จจัยสํวนประสบทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการส านักงานบัญชี 
 

สวนประสมการตลาด x   S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑแ 4.15 0.51 มาก 
ดานราคา 4.38 0.38 มาก 
ดานชองทางการจัดจาํหนาย 4.30 0.49 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.48 0.57 ปานกลาง 
ดานพนักงาน 4.42 0.42 มาก 
ดานกระบวนการใหบรกิาร 4.08 0.45 มาก 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 4.15 0.51 มาก 
                              รวม 4.14 0.27 มาก 
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สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศึกษา ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing mix) ซ่ึงมีปใจจัยหลัก 7 ดาน ที่มีผลตอความตองการของผูใชบริการ 
พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับที่มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ ดานพนักงาน ดาน ราคา และดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดานพนักงานมากที่สุด โดนเนนในสวนของพนักงานบัญชีที่มีความรูในดานวิชาชีพและภาษีอากร และสามารถ
แนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีได  รวมถึงพนักงานที่เต็มใจในการใหบริการ โดยสอดคลองกับ กนกรัตนแ กนกพารา (2549) ที่วา ดานพนักงานหรือ
ดานบุคลากร มีความสัมพันธแสูงกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้การบัญชีและกฎหมายเป็นการบริการที่ตองพบปะลูกคาหรือใหบริการกับลูกคาเป็นสําคัญ หากพนักงาน
ใหความสําคัญกับลูกคาจะสงผลใหยอมทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการ   
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติในการสงเสริมความรู 

ทักษะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย 2) ศึกษาระดับความรู ทักษะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
งานวิจัย กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน ดวยการใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ และ 3) ศึกษาพัฒนาการดานความรู ทักษะการฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัยกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ ผูวิจัยศึกษาประชากรจาก
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 9 คน 

จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนในการสอนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย โดยคะแนนเฉลี่ยของประชากรที่
ไดเรียน โดยการใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติไดคะแนนเฉลี่ ยจากการทําแบบฝึกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทายบทเรียน คือ 
82.50/95.00 สูงกวาเกณฑแท่ีไดกําหนดไวคือ 80/80 และการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเรียน กอนเรียนและหลังเรียนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพื่องานวิจัย โดยการใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ วิเคราะหแขอมูลหาคา t-test แบบ Dependent Sample ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการ
เรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน กระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ  
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the effectiveness of teaching methods through the group 
process and practices to enhance knowledge and practical skills to use statistical software packages for research, (2) the levels of 
knowledge and practical skills to use statistical software packages for research before class, during class, and after class through 
the group process and practices, and (3) the development of enhance knowledge and practical skills to use statistical software 
packages for research both before class and after class through the group process and practices. The participants of the research 
were 9 regular third-year students in Business Computer major, the Faculty of Business Administration, Northern College in 
Semester 2/2011.  

The f indings of the research indicated that; the effectiveness of the lesson used in the Statistical Applications for 
Research Course based on the population mean by teaching methods through the group process and practices seemed to have 
mean scores of 82.50/95.00 which were higher than the specified criteria of 80/80 from the exercise during class and exams after 
class. In addition, the comparisons of learners’ learning outcomes both before class and after class in the Statistical Applications for 
Research Course by teaching methods through the group process and practices based on analyzing data using a dependent t-test 
seemed to have mean scores of exams after class higher than exams before class with statistical significance at the 0.05 level. 
 

Keywords : The Study, The Group Process Learning with Practice 
 
บทน า 

สังคมปใจจุบันเป็นสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) การที่บุคคลจะดํารงตนอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน ปใจจุบันได
อยางมีความสุข บุคคลจําเป็นตองศึกษาหาความรูใหทันสมัยอยูเสมอ วิทยาการที่กาวหนา  เป็นปใจจัยเกื้อกูลการดําเนินชีวิต สมาชิกของสังคมที่ใฝุ
ความกาวหนา ใหจําเป็นตองอาศัยการศึกษาในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีสมัยใหมกลายเป็นเครื่องมือสําคัญ ในอันที่จะเกื้อกูลกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
ยุคนี้จึงเป็นยุคของการผสมผสานระหวางสังคมแหงการเรียนรู และสังคมแหงเทคโนโลยีควบคูกันไป 
 วิธีการสอนในปใจจุบันสรุปไดวา มุงเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนโดยเปิดโอกาสใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สงเสริมใหมีสวนรวม
ในทุกกระบวนการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู และการนําความรูมาประยุกตแใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ รวมทั้ง
ปลูกฝใงความมีคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ วิธีการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรู และเกิดทักษะตางๆ จากการเรียนมี
หลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ, การสอนอภิปราย, การสอนสัมมนา และการสอนโดยให ศึกษาคนควาดวยตนเอง (ปรียาพร 
วงศแอนุตรโรจนแ 2549, 114 – 118) การจัดการเรียนการสอนจะตองมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอื่นได (กรมวิชาการ.2556, 
6) โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด และการแกไขปใญหารวมกันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปใญญาสรางสังคมที่มีการรวมมือ การให
ผูเรียนเป็นผูสรางองคแความรูเกิดจากการให ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว (บุปผาชาติ ทัฬิกรณแ. 2550) นอกจากนี้ เพียเจตแ (Piaget อางถึงใน 
วรรณทิพา รอดแรงคา, 2550) ไดกลาวถึงปใจจัยการพัฒนาทางดานสติปใญญา และความคิดคือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอม และจะตองมี
ความสัมพันธแอยางตอเนื่องจะทําใหระดับความคิดและปใญญาพัฒนาขึ้น การเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี คือ การเรี ยนแบบ

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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รวมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงสอดคลองกับที่ สลาวิน (Slavin.1990 : 3) กลาวไววา กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเป็นกลุมๆ ละ 4-5 คน 
ผูเรียนในกลุมมีระดับผลการเรียนตางกัน การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน (ศิริลักษณแ นาควิสุทธิ์. 2550 : 2–3) 

การเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวจิัย ที่มุงเนนถึงการศึกษาและฝึกหัดการใชประโยชนแของคอมพิวเตอรแทางสถติิ 
เพื่อการวิจัยตางๆ เชน การแจกแจงความถี่การคํานวณคาเฉลี่ย การทดสอบคาไคสแควรแ การประมาณคา การวิเคราะหแคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     
การวิเคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ ดังนั้นนักศึกษาตองมีความรูและทักษะในการใชงานของไมโครคอมพิวเตอรแ การวิเคราะหแ และการนําเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการเรียนแบบรวมมือเป็นวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณแที่สัมพันธแกับชีวิต
จริงไดรับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออกทักษะการ
สรางความรูใหมและทักษะการทํางานเป็นกลุมจัดวาเป็นวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตแใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอีกวิธีหนึ่ง  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญกับรูปแบบการเรียนการสอน โดยจัดใหมีการใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทาง ใน
การสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูอยางตอเนื่องและเป็นกระบวนการ  มีผลการเรียนและความเขาใจในบทเรียนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผูที่สอนรายวิชา 
หลักสูตร สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตแใชและนําเสนอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติในการสงเสริมความรู ทักษะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย 
 2. ศึกษาระดับความรู ทักษะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน ดวยการใช
กระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ 
 3. ศึกษาพัฒนาการดานความรู ทักษะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัยกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการใช
กระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติในรายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย               
ใชแนวคิด ทฤษฎี การศึกษาวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (มาลี จุฑา, 2554, หนา 80) แนวคิดเกี่ยวกับการ
แบบฝึกปฏิบัติ (ชัยยงคแ พรหมวงศแ, 2525, หนา 490) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบกลุมรวมมือ สลาวิน (Slavin. 2009 : 2 – 7) แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย       
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 9 คน 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชแบบฝึกปฏิบัติ แบบบันทึก การสรางงาน ผลลัพธแ จากการเรียนรูที่ไดจากการฝึกปฏิบัติทุก
ครั้ง โดยมีแบบการประเมินการเรียนรูจากการสงงานกลุมแตละครั้ง  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ และการแจงผลการประเมิน โดยใชแบบบันทึกเพื่อบันทึกงานรายบุคคล รายกลุม 
และทําการสรุปแผนการดําเนินการของกลุมเพื่อนําไปปรับใชในการเรียนรูตอไปของรายวิชา 

2. สรุปเป็นองคแความรู 
 3. จัดทํารายงานการวจิัย 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการตรวจสอบดวยการตรวจสอบแหลงขอมูลจากผูเรียน ซ่ึงเป็นผูใหขอมูลโดยตรงวาขอมูลที่ไดนั้นครบ
สมบูรณแหรือไม โดยไดขอมูลที่มีความเท่ียง (Validity) และนาเช่ือถอื (Reliability) มากขึ้น 
 2. การวิเคราะหแคาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐานรายปใจจัย กอนการเรียนรู ระหวางการเรียนรู และหลังการเรียนรู 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา โดยใชสถิติในการกระจายจาํนวนและอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเพื่อทราบผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติมีผลตอการเรียนรูวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพื่องานวิจัย โดยสรุปไดดังนี้ 
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 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนในการสอนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย โดยคะแนนเฉลี่ยของประชากรที่ไดเรียน โดยการใช
กระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบตัิไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทายบทเรียน คือ 82.50/95.00 สูงกวาเกณฑแ
ที่ไดกําหนดไวคือ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเรียน กอนเรียนและหลังเรียนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย โดยการใชกระบวนการ
กลุมควบคูกับการฝึกปฏิบัติ วิเคราะหแขอมูลหาคา t-test แบบ Dependent Sample ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนในการสอนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย โดยคะแนนเฉลี่ยของประชากรที่ไดเรียน โดยการใช
กระบวนการกลุมควบคูกับการฝึกปฏิบตัิไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทายบทเรียน คือ 82.50/95.00 สูงกวาเกณฑแ
ที่ไดกําหนดไวคือ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยยงคแ พรหมวงศแ (2555, หนา 490) กลาววา การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเป็นการนําแบบฝึกไป
ทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ แลวนําไปทดสอบจริง หลังจากนั้นนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไชแลวจึงผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก กอนที่จะ
นําไปใชผูสอนตองมั่นใจวา แบบฝึกนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจริง ทั้งนี้เพราะแบบฝึกจะชวยสรางสมรรถภ าพการเรียนรูให
ผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ผูสอนมุงหวังไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย ดวยการกระบวนการกลุมควบคูกับการ
ฝึกปฏิบัติ จากการวิจัยพบวาคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) มีคาเฉลี่ย 3.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.83 และคะแนนของแบบทดสอบ
หลังเรียน (Post -test) มีคาเฉลี่ย 5.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยกระบวนการกลุมควบคูกับการ
ฝึกปฏิบัติในการเรียนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ เนืองนิต ปิยะวงคแ (2551) ไดผลของกระบวนการกลุมที่มีเจตคติทางการเรียนของนักเรียน ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนสา จังหวัดนาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 จํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบวัดเจตคติทางการ
เรียน และแผนการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุม จํานวน 9 กิจกรรม ทําการวิเคราะหแขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลไดดังนี้ 1. 
คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 4 หัวขอหลังจากผานกิจกรรมกระบวนการกลุมสูงกวากอนการทดลอง 2. ผลการแปรผลเป็นกลุม
กอนการผานกิจกรรมกระบวนการกลุม นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนอยูในระดับดีมาก 2 หัวขอ คือ เห็นคุณคาของการเรียน และมีความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษาของตน 
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การศึกษาการใช๎งานและการประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ ในธุรกิจค๎าสํง 
A Study of the use and The Application of Enterprise Resource 

Planning in Wholesale Business of Small Enterprise 
 

พิมพ๑พิณ ค าเพ็ง1 และคเณชาภรณ๑ คชกุล2 
Pimpin Khampheng and Kanechapon Kotchakul 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแในธุรกิจคาสง และ 2) เพื่อประยุกตแใชระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในธุรกิจคาสง ที่เป็น open source ในองคแกรประเภทธุรกิจการคาสง ของวิสาหกิจขนาดยอม ระเบียบวิธีวิจัยที่
ใชในการศึกษาความตองการ รูปแบบ คือ ศึกษาความตองการที่พอใจ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสํารวจกับกลุมผูประกอบการประเภทธุรกิจคาสง ของ
วิสาหกิจขนาดยอม จํานวน 269 กลุมตัวอยาง ผลการวิจัย พบวา การศึกษาการใชงานและการประยุกตแใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ใน
ธุรกิจคาสง ประกอบดวย ดานขอมูลพื้นฐาน ดานเงินเดือน หลังจากนั้นไดนํามาประยุกตแใชกับ Open Source ชวยในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ผลจาก
การประเมินระบบพบวาผูใชระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การประยุกตแใชระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยแ ธุรกจิคาสง 
 
Abstract 
 The purposes of research were to 1) study of the use of enterprise resource planning for human resource management 
in wholesale business of small enterprise, 2)and application of the enterprise resource planning for human resource management 
in open source as in wholesale business of small enterprise. The research methodology used in the study, an exploritory 
research, It was intended to find out whether the requirement was satisfied. The information to obtained was used to create a 
survey with a group of 269 samples of business of small enterprise. The research found that A Study of the use and The 
Application of Enterprise Resource Planning in Wholesale Business of Small Enterprise includes the Master Data and Budgets. 
After the application of open source helped administer human resource management. The results from the evaluation showed 
that users’ satisfaction was at high levels. 
 
Keyword : The Application of Enterprise Resource Planning, The Wholesale Business of Small Enterprise 
 
บทน า 

การบริหารทรัพยากรมนุษยแที่องคแกรทั่วโลกใชกันอยูในปใจจุบันนี้มีอยูไมกี่รูปแบบ และก็มีหลายๆ องคแการที่นําเอากลยุทธแการบริหารมากกวา
หนึ่งรูปแบบมาใชรวมกัน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับองคแการของตนที่สุด ตัวอยางเชน องคแการหนึ่งอาจจะใชกลยุทธแดานทรัพยากรมนุษยแรูปแบบหนึ่ง
กับหนวยงานที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง และใชอีกกลยุทธแหนึ่งกับหนวยงานที่เนนเรื่องการวิจัยพัฒนา  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแในปใจจุบันที่
หลายๆ คนมักจะคุนหูกันวาฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองทําหนาที่เป็น  Strategic partner ขององคแกรนั้น ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลจึง
จําเป็นตองสรางบทบาท และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหม ใหสามารถตอบสนองความตองการขององคแกร โดยอาศัยคนเป็นปใจจัย
หลักในการบรรลุความสําเร็จขององคแกรนั้นมากกวา ที่จะทําหนาที่เป็นตํารวจคอยตรวจสอบ และลงโทษพนักงานที่กระทําความผิด หรือพนักงานธุรการ ที่
ทําหนาที่ในการตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารใหเป็นไปอยางครบถวนสมบูรณแเทานั้น (เชาวแ เต็มรักษแ, 2555) หากปราศจากการเขาถึงขอมูลกําลังคนที่
ถูกตองแมนยําไดอยางงายดายก็ไมอาจที่จะยกระดับได บุคลากรในองคแกรของคุณอาจเป็นตนตอที่สําคัญที่สุดแหงการสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน 
โดยเฉพาะในปใจจุบันนี้ที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจขึ้นอยูกับทักษะความสามารถและองคแความรูเป็นสําคัญ การดึงดูด การรักษา และพัฒนาบุคล ากรที่
เหมาะสมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจคือกุญแจสําคัญในการแขงขัน จึงเทากับวาความผลสําเร็จในกลยุทธแการบริหารทรัพยากรมนุษยแ (HRM) ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของคุณในการควบคุมสถานการณแหลากรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงาน ไมวาจะเป็นการสรรหาบุคลากรใหม การจายเงินเดือน การประเมิน
ประสิทธิผล สิทธิประโยชนแ การจัดการดูแลการลาปุวยและลากิจ การวางแผนสงถายงาน ตลอดจนการรายงานในระดับสูง เชน จํานวนพนักงานประจํา
และพนักงานชั่วคราว การหมุนเวียนเขาออกของพนักงาน การจําแนกเงินเดือนฯลฯ มีขอมูลและการประมวลผลหลากประเภทที่เจาหนาที่ HR ตองบันทึก 
ประมวลผล จัดการ และวิเคราะหแ ซ่ึงอาจเป็นภาระหนัก ถึงแมระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยแ (HRIS หรืออาจเรียกวาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยแ 
หรือ HRMS) จะมีความสําคัญตอธุรกิจเพียงใด ก็ยังพบวาระบบการวางแผนทรัพยากรองคแกร (Enterprise Resource Planning) ที่ใชตอกันมาในงาน HR 
หลายครั้งยังมีเทคโนโลยีที่ลาสมัย แถมยังไมไดสรางมาเพื่อรองรับเจาหนาที่และผูจัดการฝุาย HR ที่ไมชํานาญงานเทคนิค ในปใจจุบันยังคงใชเครื่องมือและ
ฐานขอมูลที่สะเปะสะปะ มีทั้งตารางขอมูล Excel หรือแมแตระบบเอกสารกระดาษ เพื่อจัดการดูแลขอมูลพนักงาน หลายแหงใชระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคแกร (Enterprise Resource Planning) ที่ใชตอกันมา ซ่ึงไมเพียงแคมีเทคโนโลยีที่ลาสมัย แตยังไมไดถูกสรางมาเพื่อรองรับเจาหนาที่และ

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ผูจัดการฝุาย HR ที่ไมชํานาญงานเทคนิค อีกทั้งยังไมไดออกแบบมาเพื่อสรางขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกําลังคน ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธแ หรือปรับใช
นโยบายและกระบวนการ HRM อยางสม่ําเสมอ โดยเทาทันกับศตวรรษที่ 21 แตอยางใด ผลที่ตามมาคืองานจํานวนมาก เชน การปูอนขอมูล การสราง
รายงาน หรือการพัฒนาระบบ จะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้ง สิ้นเปลือง และยากลําบาก แถมยังไมสามารถสรางขอมูลที่ทันเหตุการณแ แมนยํา และนําไป
ปฏิบัติไดอันเป็นสิ่งจําเป็นตอความสําเร็จของกําลังคน (Disclaimer, มปป.) 

โปรแกรมทางดานการวางแผนทรัพยากรขององคแกรหรือ ERP มีบทบาทในการสงเสริมการประกอบในธุรกิจ SMEs จึงนํา ERP มาประยุกตแใช องคแกร
สวนมากมักเผชิญก็คือ การไมสนองขอมูลดานบุคคลใหทันกับความตองการที่จะใชในการดําเนินการหรือตัดสินปใญหาบางประการ (ธงชัย สันติวงษแ, 2550, หนา 
325) รวมถึงการไมสามารถขอมูลขาวสารที่มีอยูมาใชประโยชนแในการตัดสินใจทางการบริหาร (ประเวศนแ มหารัตนแสกุล, 2554, หนา 52) ในการทํางานดาน
ทรัพยากรมนุษยแแตละองคแกรในประเภทธุรกิจคาสงในปใจจุบัน จะอาศัยการทํางานดานประสบการณแที่ทํางานมานาน และจัดเก็บขอมูลลงในกระดาษ ซ่ึง
งานหลักๆ จะมี 6 สวน ดังนี้ 1. ระบบขอมูลพื้นฐาน 2. ระบบเงินเดือน 3. ระบบชั่วโมงการทํางาน 4. ระบบประวัติของพนักงาน 5. ระบบการฝึกอบรม 6. 
ระบบการรับสมัครงาน ซ่ึงปใญหาเหลานี้นับวาเป็นปใญหาที่ฝุายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณาปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน เพราะในปใจจุบันและอนาคต 
แนวโนมของกระแสการบริหารระบบสารสนเทศทั่วทั้งองคแกรจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น    (ณรงคแวิทยแ แสนทอง, 2544, หนา 5)  

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดในการศึกษาการใชงานและการประยุกตแใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในธุรกิจคาสง  
เพื่อศึกษาการใชงานระบบสารสนเทศขององคแกรธุรกิจ และเพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบดวย Open Source ในองคแกรประเภทธุรกิจการคาสง 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแในธุรกิจคาสง 
2. เพื่อประยุกตแใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในธุรกิจคาสง 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises) 

SMEs ยอมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยวา “ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม” ความหมาย
ของธุรกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญๆ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม , 2559) ไดแก กิจการผลิตสินคา กิจการ
การบริการ และกิจการคาสงและคาปลีก  

 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ๑ก าหนดวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม 
 

ประเภท 
ขนาดยอม ขนาดกลาง 

จํานวน (คน) สินทรัพยแถาวร(ลานบาท) จํานวน (คน) สินทรัพยแถาวร (ลานบาท) 
การผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51 - 200 เกินกวา 51 - 200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51 - 200 เกินกวา 51 - 200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26 - 50 เกินกวา 51 - 100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16 - 30   เกินกวา 31 - 60 
ที่มา: พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Management) 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Management) เป็นแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการบริหารแบบเปิด คือการ

ใหโอกาสแกพนักงานในการมีสวนรวมในการบริหาร กิจกรรม และภารกิจตางๆ มีความสัมพันธแและเชื่อมโยงเป็นระบบ ซ่ึงจะมีผลตอระบบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลโดยรวมขององคแกร ทั้งนี้มีนักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยแไวหลากหลาย ดังนี้ แนวคิดที่ใหความหมายของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแ โดยพิจารณาจากการใชประโยชนแจากทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเพ็ญศรี วายวานนทแ (2550, หนา 1) อํานวย แสงสวาง (2549, หนา 3) 
สุภาพร พิศาลบุตร และนารีรัตนแ หวังสุนทราพร (2549, หนา 2) Barton and Martin (1994, p. 343) ตางก็มีแนวคิดที่สอดคลองกัน โดยใหความหมาย
ของการบริหารทรัพยากรมนุษยแไววา หมายถึงความสามารถขององคแกรในการใชบุคลากรใหดําเนินกิ จกรรมตางๆ ภายในองคแกรไดบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคแและเปูาหมายที่ตองการ และขณะที่ สุนันทา เลาหนันทแ (2552, หนา 5) ใหความหมายเพิ่มเติมวา การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน เพื่อใหปใจจัยดานบุคคลขององคแกรเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด อันจะสงผลสําเร็จตอเปูาหมายขององคแกร 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรในองคแกร (Enterprise Resource Planning) 
Enterprise Resource Planning : ERP หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคแกรโดยรวม เพื่อใหเกิดการใชประโยชนแอยางสูงสุด

ของทรัพยากรทางธุรกิจขององคแกร (Porter and  Micahel E, 1985) 
การบูรณาการระบบงานตางๆ ของระบบ ERP จุดเดนของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงแตละสวนงานจะมีความ

เช่ือมโยงในดานการไหลของวัตถุดิบสินคา (material flow) และการไหลของขอมูล (information flow) ERP ทําหนาที่เป็นระบบการจัดการขอมูล ซ่ึงจะ
ทําใหการบริหารจัดการงานในกิจกรรมตางๆ ที่เชื่อมโยงกันใหผลลัพธแออกมาดีที่สุดพรอมกับสามารถรับรูสถานการณแและปใญหาของงานตางๆ ไดทันทีทํา
ใหสามารถตัดสินใจแกปใญหาองคแกรไดอยางรวดเร็ว  
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แนวคิดเกี่ยวกับโอเพนซอรแส (Open Source)  
Joshua Gay (2002) กลาววา โอเพนซอรแสเป็นซอฟตแแวรแที่เปิดเผยรหัสโปรแกรมตนฉบับ (Source code) ทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถที่จะ

ศึกษา สํารวจ ตรวจสอบ แกไขเปลี่ยนแปลง พัฒนาตอยอด ทําสําเนาซํ้าและแจกจายตอไดอยางเสรี โดยโอเพนซอรแสแมีพื้นฐานมาจากแนวคิดจาก
ซอฟตแแวรแเสรี (Free Software) ซ่ึงคําวาเสรี (Free) ในที่นี้ หมายถึง อิสรภาพ (Freedom) ไมไดหมายถึงฟรีคาใชจาย (Free of price) รายละเอียดของ
ซอฟตแแวรแเสรีจะถูกอธิบายในสวนที่สองซ่ึงเป็นการนิยามคําศัพทแที่เกี่ยวของ  อยางไรก็ตามยังมีขอถกเถียงในเรื่องของการใชคําวา "ซอฟตแแวรแโอเพนซอรแส" 
กับ "ซอฟตแแวรแเสรี" เชน การกลาววาซอฟตแแวรแโอเพนซอรแสเป็น "วิธีวิทยาของการพัฒนา" และ ซอฟตแแวรแเสรีเป็น "กรรมวิธีในการขับเคลื่อนสังคม 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เอลลิส ไบรอน เอ (2005) ศึกษาเร่ืองผลตอบสนองของพนักงานตอการนําระบบการวางแผนทรัพยากรองคแกร (ERP) มาใช การวิจัยครั้งนี้เป็น

การวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวา จากการที่องคแกรนําระบบการวางแผนทรัพยากรองคแกร (ERP) มาใชดวยการปรับแตงโปรแกรมของระบบใหเขากับ
ธุรกิจหลักขององคแกร เพื่อยกระดับของศักยภาพขององคแกร แตก็มักจะเกิดปใญหาจากการใชงานบอยครั้ง เนื่องจากการนําเขาขอมูลที่ผิดพลาดและความ
ไมเขาใจอยางลึกซึ้ง ในระบบ ERP ของพนักงาน รวมถึงผูขายระบบและที่ปรึกษาในการจัดทําระบบ ผลกระทบจากผูนําหรือผูบริหารของหนวยงาน และ
พนักงานที่ตองเป็นผูที่มีความรูความเขาใจในธุรกิจหลักขององคแกร ซึ่งทั้งผูบริหารและพนักงาน ตองยอมรับอยางเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการนําระบบ ERP 
เขามาใชงาน จึงจะทําให การจัดทําระบบ ERP ใหมีความพรอมที่จะใชงาน สําเร็จไดอยางสมบูรณแ  

เคลมองสแ ซูซาน อีวอน (2005) ศึกษา เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอองคแกร : การศึกษาระบบการวางแผนทรัพยากรองคแกร
(ERP) ที่มีอิทธิพลตอการจัดวางระบบงานและวัฒนธรรมองคแกร วัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเชื่อมโยง (linkage) ระหวางโครงสรางของ
การจัดวางระบบงาน(Job Design) กับโครงสรางของระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน (Information System) กอนและหลังการนําระบบ ERP มาใช 
โดยศึกษาเฉพาะระบบ ERP ที่ใชในมหาวิทยาลัยของรัฐ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน  130 คน ผลการศึกษา พบวา 
ระบบการวางแผนทรัพยากรองคแกรที่นํามาใช มีความสัมพันธแกับโครงสรางการจัดวางระบบงานอยางมีนัยสําคัญเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ซ่ึงทําให
เกิดสภาพแวดลอมในการทํางานใหม เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของการจัดวางระบบงานและวัฒนธรรมองคแกร คุณสมบัติของระบบ ERP มี
ความสัมพันธแกับแตละโครงสรางของการจัดวางระบบงานอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ ระบบการวางแผนทรัพยากรองคแกร (ERP) กอใหเกิดการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงในองคแกรและเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางวัฒนธรรมองคแกรที่ดี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎ ีเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ 
 2. นําผลจากการศึกษาขอ 1 มาประมวลแลวกําหนดกรอบความคิดสําหรับการวิจัย 
 3. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง จาํนวน 269 กลุมตัวอยาง 
 4. สรางเครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปใญหา การใชงาน ความตองการและความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจการคาสง ของ
วิสาหกิจขนาดยอมสําหรับการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  
 5. วิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) 
 6. ทําการเก็บรวมรวมขอมูล จากกลุมตวัอยางที่ไดทําการสุมตัวอยางไว 
 7. วิเคราะหแแปลผลขอมูล  
 8. ไดการใชงาน และการประยุกตแใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแในธุรกิจคาสง ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ 

9. วิเคราะหแและออกแบบระบบ 
 10. พัฒนาระบบ โดยใช  JAVA กับ JSP 
 11. แกไขปรับปรุงโปรแกรมที่ผิดพลาด 
 12. ติดตั้งระบบ 
 13. ประเมินพึงพอใจ โดยการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก จํานวน 11 กลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย          

1. ศึกษารูปแบบการใชงาน และการประยุกตแใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในธุรกิจคาสง ของผูใชโดยแบบสอบถาม พบวามี
ความตองการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร 3 ดาน คือ ดานขอมูลพื้นฐาน ดานเงินเดือน และดานประวัติ    

2. ความพึงพอใจในการใชระบบ ในสวนผูใชทั่วไป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาทรัพยากร ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ 

    2.1 การประเมินความพึงพอใจดานตรงตามความตองการของผูใช (Functional Requirement Test) พบวา โดยภาพรวมผูใชทั่วไปและ
ผูจัดการขอมูลมีความความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

    2.2 การประเมินความพึงพอใจดานความงายตอการใช (Usability Test) พบวา โดยภาพรวมผูใชทั่วไปและผูจัดการขอมูลมีความความพึง
พอใจ อยูในระดับปานกลาง 

    2.3 การประเมินความพึงพอใจระบบดานประสิทธิภาพ (Performance Test) พบวา โดยภาพรวมผูใชทั่วไปและผูจัดการขอมูลมีความ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

    2.4 การประเมินความพึงพอใจระบบดานความปลอดภัย (Security Test) พบวา โดยภาพรวมผูใชทั่วไปและผูจัดการขอมูลมีความความพึง
พอใจ อยูในระดับนอย 
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    2.5 โดยภาพรวมผูจัดการขอมูลมีความความพึงพอใจในการใชดานหนาที่การทํางาน (Function Test) เป็นการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมเพื่อดูวาระบบที่ไดพัฒนาขึ้นนั้นมีความถูกตอง สามารถทํางานไดตามหนาที่ที่มีอยูในระบบมากนอยเพียงใด พบวาโดยภาพรวมผูใชทั่วไปและ
ผูจัดการขอมูลมีความความพึงพอใจในการใชระบบ ดานหนาที่การทํางาน (Function Test) อยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแในธุรกิจคาสง พบวา ผูประกอบการประเภทธุรกิจการคาสง 
มีความตองการใชงานซอฟแวรแระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  ในสวนของเงินเดือน และขอมูลพื้นฐาน  ซ่ึง
สอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษแ (2552) ที่พบวา ขอมูลพนักงาน เป็นระบบที่บันทึกและรวบรวมขอมูลของพนักงานในองคแกรทั้งหมด ทุกประเภทตั้งแต
พนักงานประจํา หรือพนักงานชั่วคราวที่มีการทําสัญญาวาจางเป็นรายปี และขอมูลเงินเดือนพนักงาน ขอมูลที่เกี่ยวกับเงินเดือนที่พนักง านไดรับ ทั้ง
เงินเดือนตามปกติ คาลวงเวลา คาโบนัส คาเบี้ยเลี้ยงพิเศษ นอกจากจะครอบคลุมการจายทุกประเภทแลว ยังรวมถึงการหักเงินทุกประเภทอีกดวย เชน 
การหักเงินการกูยืมเงินบริษัท การหักเงินภาษีสวนบุคคล การหักเงินประกันสังคม เป็นตน 
 จากวัตถุประสงคแเพื่อประยุกตแใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในธุรกิจคาสง ที่เป็น open source ในองคแกรประเภทธุรกิจ
การคาสง พบวา ความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในดานตรงตามความตองการ งายตอ
การใช คุณคาของสารสนเทศ หนาที่การทํางานของโปรแกรม ประสิทธิภาพของโปรแกรม และความปลอดภัยของขอมูล ในภาพรวมตอระดับความสําคัญ 
ในการสรางระบบเงินเดือน และขอมูลพื้นฐาน และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นของประชากรเฉลี่ยมีความตองการและจําเป็นมากในการนํามา
สรางระบบเงินเดือน และขอมูลพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ ประเวศนแ มหารัตนแสกุล(2554) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สามารถกําหนดสิทธิ
ในการเขาใชงานโปรแกรม หรือการเรียกใชขอมูล สําหรับผูใชในแตละคนได  
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การประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศงานขายสินค๎าวิสาหกิจขนาดยํอมออนไลน๑ 
The Application of the Information Technology for the Online Sales of Small Enterprise 
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Veeraphong Suthawan and Sunatcha Wongkarn 
 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อประยุกตแใชระบบสารสนเทศงานขายสินคาวิสาหกิจขนาดยอมออนไลนแ ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเปนการนําคอมพิวเตอรเข
าไปชวยในการบริหารและจัดการขอมูล และสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว โดยระบบจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนของหนาราน 
และสวนของหลังราน การพัฒนาระบบมุงเนนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ โปรแกรมสําหรับเครื่อง Sever ไดแก โปรแกรมเว็บเซิรแฟเวอรแ Apache HTTP 
Server โปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล MySQL และ PHP5 เขามาเพื่อประยุกตแใชรวมกันเพื่อชวยใหการพัฒนาระบบสามารถดําเนินไปอยาลงตัว และ
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใหผูใช จํานวน 30 คน ทําการทดสอบระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศอยูในระดับดี สรุปไดวา ประยุกตแใชระบบสารสนเทศงานขายสินคาวิสาหกิจขนาดยอมออนไลนแ ที่ทําการพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชงานได
อยางเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ, วิสาหกิจขนาดยอมออนไลนแ 
 
Abstract 

 The purposes of the research seemed to the application of the Information Technology for the Online Sales of Small 
Enterprise. This system was developed to be a computer-based system for the administration and data management, including 
public relations and promotion in tourism. This system will be divided into 2 main parts; that is, front office and back office. The 
information system development focused on the application of modern technologies and programs like Sever, Apache HTTP 
Server, MySQL, and PHP5 for the effective system development. The effectiveness evaluation of the system seemed to be 30 
system users for system testing. The findings of the research indicated that, the results of the effectiveness evaluation of the 
information system seemed to be at the high level. It can be said therefore that the application of the information technology for 
the online sales of small enterprise can be brought to use for the administration and data management, including public 
relations and promotion in tourism appropriately and effectively.  
 
Keywords:  the Information Technology, the Online Sales of Small Enterprise 

 
บทน า 

สืบเนื่องจากรัฐบาลไดแถลงนโยบายสําคัญ และเรงดวน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธแ 2544 เพื่อตอสูกับความยากจนประการหนึ่ง คือ โครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (นตผ.) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยการนําทรัพยากร ภูมิปใญญาทองถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแ และการบริการ
ที่มีคุณภาพเป็นที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศเพื่อใหเกิดรายไดกลับสูชุมชน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548 รัฐบาลไดตระหนักถึง
ความสําคัญของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ จึงไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,300 ลานบาท โดยมีเปูาหมายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพและยกระดับกระบวนการผลิตมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑแของชุมชน สนับสนุนและสงเสริมดานการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสและ
ชองทางในการเขาถึงผูบริโภคและกลุมเปูาหมายอยางเป็นระบบ เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีมูลคาการ
จําหนายและสงออกสินคาและบริการของชุมชนเพิ่มสูงขึ้น (สปผ.01, 2550)  
 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ ในประเทศไทยมีจัดจําหนายหลายแหงโดยไดมีโครงการสนับสนุนการจัดรานแสดงและจําหนายผลิตภัณฑแ ชุมชน 
และทองถิ่นขึ้นเพื่อเป็นการสงเสริมดานการตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาชุมชนอยางตอเนื่อง  ใหผลิตภัณฑแชุมชนเป็นที่ตองการของตลาดโดยตองการ
ประชาสัมพันธแสินคาทางอินเทอรแเน็ตใหกวางขวางขึ้น แตเนื่องจากเว็บไซตแที่จัดทําขึ้นไมสามารถใหผูใชงานปรับแกไขไดสะดวก เชน การเพิ่มและปรับปรุง
รายการสินคาจะตองใหผูสรางเว็บไซตแ เป็น     ผูปรับปรุงผูใชงานทั่วไปไมสามารถปรับปรุงขอมูลเองไดทําใหเปูาหมายของโครงการที่ตองการสงเสริม
ผลิตภัณฑแชุมชนอยางตอเนื่องตามความตองการของตลาดเผยแพรทางเว็บไซตแจึงมีความไมสะดวกในการใชงานการดูแล และปรับเปลี่ยนขอมูลเป็นไปได
ยาก ซ่ึงการประชาสัมพันธแสินคาใหการกระจายไปถึงผูบริโภคอาจตองมีคาใชจายสูง (ภาณุกา ตายแพ และคณะ, 2557) 
 อําเภอนครหลวง มีสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ มีชื่อเสียงหลายอยาง แตยังไมไดรับการเผยแพร ดังนั้นผูวิจัยจึงนําระบบสารสนเทศเขามามี
สวนในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากจะชวยประหยัดเวลาของผูใช แลวยังเป็นการกระจายขาวสารที่รวดเร็วกวาดวย จากปใญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทําเว็บไซตแ
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (E-Commerce) เพื่อเป็นการเผยแพรสินคาของอําเภอนครหลวง ใหเป็นที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อประยุกตแใชระบบสารสนเทศงานขายสินคาวิสาหกิจขนาดยอมออนไลนแ 
 2. เพื่อเป็นการนําเสนอการใหบริการงานขายสินคา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตแใชระบบสารสนเทศงานขายสินคาวิสาหกิจขนาดยอม
ออนไลนแ ใชแนวคิด ทฤษฎี การศึกษาวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ 
 “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยูของคนในชุมชน
ใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเป็นสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเป็นเอกลักษณแของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมใน
แตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ  

1. ภูมิปใญญษทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) 
2. พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรคแ (Self-Reliance-Creativity) 
3. การสรางทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource Development) 

ผลิตภัณฑแ ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตเป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปใญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปใญญษทองถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเป็น
ผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักการแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 

แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโดยทั่วไป จะดําเนินตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไว ใน System Development Life Cycle (SDLC) แต 

SDLC มีอยูหลายวิธี (Methodology) ดังนั้นจํานวนและรายละเอียดของขั้นตอนตาง ๆ จึงแตกตางกันไปตาม Methodology ของ SDLC ที่นักพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศเลือกใช SDLC ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ (พรเทพ, 2554: 8) 
 1. Feasibility Study เกี่ยวกับการประเมินตนทุนของการเลือกตางๆ ของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อใหมีความคุมคามากที่สุดในการ
พัฒนาระบบ  
 2. Requirement Collection and Analysis เปนขั้นตอนในการรวบรวมและจัดเก็บความตองการตางๆ จากผูใช (User's Requirement) 
มาวิเคราะห เพื่อใชในการกําหนดขอบเขตใหกับระบบที่จะพัฒนาขึ้น 
 3. Design เปนการนําความตองการตางๆ ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาใชในการออกแบบระบบตอไป 
 4. Prototyping เปนการนําเอาสวนตาง ๆ ที่ไดออกแบบไวในขั้นตอนที่ 3 มาพัฒนาเปนตนแบบของระบบงาน (Prototype) เพื่อนําไปทดลอง
ใชหาขอผิดพลาดของระบบกอนนําไปใชงานจริง ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นถูกนําไปเปนขอมูลสําหรับขั้นตอนที่ 2 ไดใหม 
 5. Implementation เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบไปทดลองใชงาน 
 6. Validation and Testing เปนขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกตองของระบบ 
 7. Operation ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปใชงานจริง  
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือขาย 

 รูปแบบการใหบริการในอินเตอรแเน็ต 
1. Electronic Mail (e-mail) เป็นรูปแบบการใหบริการที่ใหผูใชงานรับ-สงขอมูล (Messages) ที่เป็นขอความไปยังผูอื่นผานอินเตอรแเน็ต และ

ยังสามารถสงไฟลแได 
  2. World Wide Web (WWW) เป็นรูปแบบการใหบริการที่เป็นสภาพแวดลอมที่เป็นกราฟฟิกที่แสดงเว็บเพจจากสถานที่ ตางๆ ซ่ึงสามารถ

อานขอมูล ดาวนแโหลดไฟลแ ดูหนัง ฟใงเพลง เติมขอมูลในฟอรแม โตตอบกับแอปพลิเคชั่น (ที่เรียกวา “applet” หรือ script ) และคนหาขอมูลแตละเว็บเพจ
จะมีแอดเดรส (address) เฉพาะที่ไมเมื่อกัน ทําใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือดูเว็บเพจไดดวยเว็บบราวเซอรแ (Web Browser) แอดเดรสที่วานี้เรียกวา 
URL (Unifrom Resource Locator)  

 3. File Transfer Protocal (FTP) เป็นรูปแบบการใหบริการที่ผูใชงานสามารถรับสงไฟลแ เรียกวาดาวนแโหลด  (Download) และอัพโหลด 
(Upload) จากคอมพิวเตอรแหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรแหนึ่ง สวนมากเซิรแฟเวอรแของ FTP จะยอมใหดาวนแโหลดหรืออับโหลดเฉพาะสมาชิกเทานั้น หรือในบาง
เซิรแฟเวอรแจะใหอิสระในการเขาไปดาวนแโหลดไฟลแ เชน www.shareware.com   

4. Gopher เป็นรูปแบบการใหบริการที่เป็นไฮเปอรแลิงคแเพื่อชวยเหลือผูใชงานในการคนหาไฟลแหรือเอกสารที่ตองการในอินเตอรแเน็ต 
 5. Internet Relay Chat (IRC) เป็นรูปแบบการใหบริการที่ใหผูใชงานสามารถพูดคุยหรือสนทนาแบบออนไลนแกับผูใชงานคนอื่นๆ ที่ล็อกอิน

เขามาในเซิรแฟเวอรแที่ใหบริการ 
6. Telnet เป็นรูปแบบการใชคอมพิวเตอรแที่อยูหางไกลโดยใชคอมพิวเตอรแอื่นในลักษณะรีโมตคอนโทรล ซ่ึงหมายถึงผูใชไมจําเป็นตองเขามา

ทํางานที่คอมพิวเตอรแนั้นแตอยางใด เพียงแตสั่งงานกับคอมพิวเตอรแที่เรียกใชบริการ Telnet เทานั้น สวนใหญคอมพิวเตอรแที่ถูกใชงานมักจะเป็น
คอมพิวเตอรแที่มีประสิทธิภาพสูง 
 7. UseNet เป็นรูปแบบการใชบริการที่เหมือนกับบอรแดแจงขาวสาร ซ่ึงจะมีขอมูลที่แจงใหผูอื่นทราบหรืออาจเป็นการประชาสัมพันธแ UseNet 
มาจากคําวา User Network ซ่ึงรูปแบบการใหบริการแบบนี้จะมีเซิรแฟเวอรแที่เรียกวา “นิวสแ เซิรแฟเวอรแ” (News Server) สวนขอมูลที่ติดประกาศนั้นจะ
คลายกับอีเมลลแที่สงมายังนิวสแ เซิรแฟเวอรแนั่นเอง 

http://www.shareware.com/
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 การเชื่อมตอเขาสูอินเตอรแเน็ต 
 บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถขอเชื่อมตอเขาสูอินเตอรแเน็ตได โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแที่ใชอยูเชื่อมตอผานทางสายโทรศัพทแผานอุป กรณแที่
เรียกวา โมเด็ม (Modem) ซ่ึงคาใชจายไมสูงมากนัก เรามักเรียกการเชื่อมตอแบบนี้วา การเชื่อมตอแบบ dial-up โดยผูใชตองสมัครเป็นสมาชิกของผู
ใหบริการการเชื่อมตอเขาระบบอินเตอรแเน็ต (Internet Service Provider) หรือที่เรียกกันสั้นๆวา ไอเอสพี (ISP) ซ่ึง ISP นี้จะเป็นองคแกรๆ หนึ่งที่ไดทําการ
ติดต้ังและดูแลเครื่องใหบริการ (Server) ที่ตอตรงเขากับระบบอินเตอรแเน็ต 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ชูศรี เดชใด (2548) ศึกษา เร่ือง สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใน

ระดับอําเภอบนเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปชวยในการบริหารและจัดการขอมูลและสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยวของแตละตําบลบนอินเตอรเน็ต โดยระบบจะแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ สวนของหนาราน และสวนของหลังราน ในสวน
ของหนารานแสดงขอมูลที่มีความสําคัญของตําบล เชน ขอมูลพื้นฐานของแตละตําบล ขอมูลแหลงทองเที่ยว และสามารถสั่งซ้ือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง   
ผลิตภัณฑผานระบบงานนี้ได ในสวนของหลังราน ทําหนาที่ในการจัดการขอมูลตางๆ เชน สามารถทําการเพิ่ม การลบ หรือแกไขขอมูลพื้นฐานของตําบล 
และสามารถจัดเก็บขอมูลสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ อีกทั้งทําการสรุปการซ้ือขายสินคาเพื่อเสนอนายอําเภอได 
 ระบบทําการพัฒนาดวย Microsoft Visual Sudio.Net 2003 โดยใชภาษา VB.Net (Microsoft Visual Basic.Net) บนระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows XP และระบบการจัดการฐานขอมล Microsoft SQL Server 2000 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใหผูเชี่ยวชาญ 7 คน 
และผูใชจํานวน 30 คน ทําการทดสอบระบบ โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคาชนิด   5 ระดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอยูในระดับดี ( คาเฉลี่ย = 4.70, SD = 0.49) สรุปไดวา ระบบสารสนเทศโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ
ทําการพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสม  

จิรวัฒนแ นทีบูร (2553) ศึกษา เร่ืองพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อตลาดเครื่องจักสาน: กรณีศึกษา อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มุงเนนศึกษาองคแประกอบตาง ๆ ในแตละ รูปแบบของเว็บไซตแในระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแเพื่อเสนอแนวทางการทําการคา
ในระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่เหมาะสมสําหรับสินคาเครื่องจักสานพนัสนิคม ผูวิจัยใชวิธีสํารวจขอมูลตาง ๆ ของการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ โดยแบง
ตามรูปแบบของการทําเว็บไซตแระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแและทําการประเมินองคแประกอบตาง ๆ ในแตละรูปแบบ และเสนอแนวทางการตัดสินใจในการ
เลือกใชรูปแบบของการทําเว็บไซตแระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแเพื่อตลาดเครื่องจักสาน
พนัสนิคมอยางเหมาะสม จากผลการศึกษาพบวา สินคาเครื่องจักสานพนัสนิคมสามารถจําแนกตามคุณลักษณะ ของสินคาและรูปแบบการคาของสินคาได 
2 ประเภท สินคาเครื่องจักสานประเภทแรกคือสินคาที่มีราคาสูง ขายปลีก รูปแบบเว็บไซตแที่เหมาะสมคือ เว็บไซตแประมูลสินคาออนไลนแ (Auction) หรือ
รานคาออนไลนแ (E-Shop Web Site) สินคาเครื่องจักสานอีกประเภทหนึ่งคือสินคาที่มีราคาถูกขายสง รูปแบบเว็บไซตแที่เหมาะสมคือ รูปแบบประเภทการ
ประกาศซ้ือ-ขาย (E-Classified) ที่ลงประกาศ ในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแ (E-Marketplace) หรือ ประเภทแคตตาล็อกสินคาออนไลนแ (Online Catalog 
Web Site) และยังพบวาปใจจัยดานเงินทุน ความรูดานคอมพิวเตอรแ การสรางความเชื่อมั่นมีผลตอคุณภาพของเว็บไซตแ ในทุกรูปแบบของการทําเว็บไซตแ
ระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการจัดทําโปรแกรมใหมมาชวยในการทํางานนั้นตองมีการวิเคราะหแเกี่ยวกับการทํางานของทั้งระบบงานเกา  และระบบงานใหมกอนวา
ตองการเพิ่มสิ่งไหนเขามาชวยในการทํางานใหเกิดประโยชนแมากที่สุด 
 ป๓ญหา และข๎อจ ากัดของระบบ 

ในการทํางานในระบบเกานั้นยังเป็นการที่มีการจดใสสมุดบัญชี และยังเป็นการมาสั่งซ้ือกับทองที่ จึงทําใหมียอดการจําหนายที่ไมมากนัก และ
ในบางครั้งก็เกิดขอผิดพลาดที่การเช็คยอดปลายเดือน และยังขาดความถูกตองในการทํางานทําใหเกิดปใญหาตามมาหลายอยางตามมา โดยที่เราไมสามารถ
ที่จะตรวจสอบความถูกตองไดเลยเนื่องจากเป็นการจดใสสมุดจึงไมมีเอกสารใดๆ อางอิงหรือเอกสารบางอยางอาจเกิดความเสียหาย หรือสูญหายได 

วิเคราะห๑ความต๎องการของระบบงานเดิม 
ความตองการหลักของระบบ คือ 

 1. ความตองการนําเอาเทคโนโลยีอินเตอรแเน็ตเขามาชวยในการขยายตลาดของรานเป็นสําคัญเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาใหกับทางราน 
 2. ลดขั้นการการซ้ือสินคาแตเพิ่มความสะดวกใหลูกคามากที่สุด 
 3. ตองการโชวแสินคาที่ทางรานมีโดยที่ลูกคาไมจําเป็นตองเดินทางมาที่รานก็ไดเพื่อใหความสะดวก 
 4. ตองการระบบที่สามารถจัดเก็บขอมูลไวไดนานและปลอดภัยรวมทั้งสะดวกในการคนหาขอมูลตางๆ 
 5. เพื่อลดขอผิดพลาดและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 6. รวมทั้งการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ดวย 
 อยางไรก็ตามระบบเดิมที่ใชการบันทึกดวยมือที่ยังใชอยูในระบบหนารานก็ยังคงใชควบคูไปกับระบบที่จะพัฒนาขึ้นเหมือนเดิมเพื่อเป็ นการให
ความปลอดภัยแกขอมูลวาหากเกิดความผิดพลาดใดขอมูลก็ยังอยูทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับขอมูลไดอีกทางดวย ทั้งยังเป็นการ ใหเวลาในการ
ปรับตัวของ User ดวย จนกระทั่งสามารถลดจํานวนเอกสารไดในที่สุด 
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การวิเคราะห๑ออกแบบระบบงานใหมํ        
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ผลการวิจัย 
 การประเมินประสิทธิภาพทุกดานของผูใชงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.33, S.D. = .46) เมื่อพิจาราณาเป็นรายดาน พบวา 
ดานการใชงานของโปรแกรม รองลงมา คือ ดานหนาที่ของโปรแกรม และดานความสามารถทํางานตามความตองการ ตามลําดับ 
 การประเมินประสิทธิภาพดานความสามารถทํางานตามความตองการของผูใช (Function Requirement Test) ในภาพรวมอยูในระดับดี 
(คาเฉลี่ย = 4.24, S.D. = .48) เมื่อพิจาราณาเป็นรายขอ พบวา ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม รองลงมา คือ ความเหมาะสมของการดูรายละเอียด
ขอมูลสนิคา และความเหมาะสมของการแสดงขอมูลสินคา ตามลําดับ 
 การประเมินประสิทธิภาพดานหนาที่ของโปรแกรม ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.24, S.D. = .43) เมื่อพิจาราณาเป็นรายขอ พบวา 
ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม รองลงมา คือ ความถูกตองในการตรวจสอบสถานะของสินคา และความถูกตองในการตรวจสอบสินคาใน
รถเข็น ตามลําดับ 
 การประเมินประสิทธิภาพดานการใชงานของโปรแกรม ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.48, S.D. = .50) เมื่อพิจาราณาเป็นรายขอ 
พบวา ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ บนจอภาพ รองลงมา คือ ความถูกต องของผลลัพธแ และความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่
นําเสนอในแตละหนาจอ ตามลําดับ 
 การประเมินประสิทธิภาพดานความปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.20, S.D. = .46) เมื่อพิจาราณาเป็นรายขอ พบวา ความ
เหมาะสมของการกําหนดรหัสผานของผูใช รองลงมา คือ ความเหมาะสมของการเขาถึงขอมูลสวนตัวของผูใช และความเหมาะสมของการกําหนดรหัสผาน
ของผูดูแล ตามลําดับ 
 จากการที่ไดศึกษาผลงานชิ้นนี้ก็ทําไดครบตามขอบเขตของงานและยงัสามารถที่จะนําไปใชงานไดจริง การทํางานบางอยางนั้นก็วุนวาย ไมวาจะ
เป็นเรื่องของโปรแกรมและการใชงาน เพราะบางขั้นตอนนั้นถาผูที่ไมเขาใจอาจจะทําใหมีการใชงานที่ผิดไปจากความเป็นจริงได แตก็ยังถือวาผลงานชิ้นนี้ก็
เกือบที่จะสมบูรณแ แตเนื่องจากเป็นการขายสินคาแบบสั่งมาแลวถึงทําการจัดซ้ือและจัดสงให จึงไมมีการตัดสินคาออกจากสต฿อกสินคา 
 
อภิปรายผล 

การประเมินประสิทธิภาพของผูใชงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับดี  พบวา ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม ความถูกตองในการทํางาน
ของระบบในภาพรวม ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ บนจอภาพ และความเหมาะสมของการกําหนดรหัสผานของผูใช ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลองกับการศึกษาของ (พรเทพ, 2554: 8) ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโดยทั่วไป จะดําเนินตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไว ใน System 
Development Life Cycle (SDLC) แต SDLC มีอยูหลายวิธี (Methodology) ดังนั้นจํานวนและรายละเอียดของขั้นตอนตางๆ จึงแตกตางกันไปตาม 
Methodology ของ SDLC คือ Operation ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปใชงานจริง 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ใชบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในจังหวัดตาก เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารการตลาด รวมทั้งปใญหาอุปสรรค ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในจังหวัดตาก เพื่อพัฒนากลยุทธแการตลาดของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ในจังหวัดตาก โดยใชกระบวนการมีสวนรวม การวิจัยแบงเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ใชบริการใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในจังหวัดตาก และศึกษารูปแบบการบริหารการตลาดภายใน รวมทั้งปใญหาอุปสรรค ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในจังหวัด
ตาก ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยสัมภาษณแเชิงลึก วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนา กลยุทธแการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในจังหวัดตาก และประเมินกลยุทธแการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดตาก ผูวิจัยดําเนินการการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อสะทอนความคิดเห็น แนวทางกลยุทธแการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
จังหวัดตาก การวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแ สนทนากลุม ขอมูลเชิงคุณภาพ  ทําการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดตาก ดานสิ่งดึงดูดใจ   จุดทองเท่ียวมีความงดงาม ดึงดูดใจใหมาทองเที่ยว  
 2. รูปแบบการบริหารการตลาดถือเป็นการบริหารที่เกิดจากความรวมมือจากประชาชนที่อยูในชุมชน ผลกระทบจากกลยุทธแการตลาด            
ขาดความกระตือรือรนในการเขารวมภายในกลุม จากการไมตระหนักถึงความสําคัญ และศักยภาพในทองถิ่นที่ตนเองมี 
 3. กลยุทธแการตลาดภายในและประเมินกลยุทธแการตลาด มีความโดดเดนและมีความแตกตาง เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตรแ แหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติติดอันดับโลก ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานยังคงรูปรางที่สามารถศึกษาได โดยมีหนวยงานราชการมีนโยบาย แผนงาน และใหการสนับสนุน
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว แตบุคลากรในทองถิ่นยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องของการทองเท่ียว ผูบริหารไมมีความมุงมั่นในการพัฒนาอยางยั่งยืน การ
รับรูปใญหาและอุปสรรคของผูบริหารมีนอย  
 

ค าส าคัญ : กลยุทธแการตลาด, อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate (1) to explore the satisfaction of the tourists on the service of Tourism 

Industry, (2) to investigate the forms of the administration of the internal marketing, including problems and obstacles of Tourism 
Industry both government sector and private sector in Tak, (3) to explore the development of the internal marketing strategy of 
Tourism Industry both government sector and private sector in Tak based on the participatory process, The research was divided into 
2 stages. The stage 1 seemed to investigate the satisfaction of the implementation of the officers of Tourism Industry both 
government sector and private sector in Tak, to explore the satisfaction of the tourists on the service of Tourism Industry, and to 
investigate the forms of the administration of the internal marketing, including problems and obstacles of Tourism Industry both 
government sector and private sector in Tak. The researcher collected data from the in-depth interview. The collected data were 
analyzed by content analysis.  The stage 2 seemed to explore the development of the internal marketing strategy of Tourism 
Industry in Tak and to evaluate the internal marketing strategy of Tourism Industry in Tak. The data collection was based on focus 
group to reflect in the approaches to the internal marketing strategy of Tourism Industry in Tak. The collected data were analyzed by 
the interview, the focus group and content analysis. The findings of the research indicated that;  

1. In terms of the satisfaction of the tourists on tourist attractions in Tak in the side of attraction, it can be said that 
there were many wonderful tourist attractions.  

2. For the forms of the administration of the internal marketing, it can be said that the administration seemed to be the 
participation of the people in the community. The effects of the internal marketing strategy seemed to lack of enthusiasm in 
internal participation and lack of giving precedence to the community potential. 

3. In terms of the internal marketing strategy and the evaluation the internal marketing strategy, it was found that Tak 
was regarded as the outstanding province. Tak seemed to be the historic city, and comprised World’s beauty marks like ancient 
remains based on the policy and the plan of the government, including supporting for developing tourist attractions; however, 
the officers seemed to lack of  the understanding of tourism. In addition, the executives lacked of the determination of the 
sustainable development and the acknowledgement of problems and obstacles of tourism. 
 

Key words : Marketing Strategy, Tourism Industry 
                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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บทนํา  
สถานการณแและแนวโนมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปีขางหนายังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความผันผวน ในระบบ

เศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑแสูง ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเส่ียงสําคัญ ไดแก ความไมแนนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนิน
นโยบายการเงินของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุุน   ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของ
ไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการคากอใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการทองเที่ยว ทํา ใหประเทศไทยตองมีการปรับตัว
เพื่อใหสามารถแขงขันได อยางไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการคาดังกลาวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใชประโยชนแจากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคใหสนับสนุนการพัฒนา หวงโซมูลคารวมกัน ทั้งนี้ ปใจจัยภายนอกที่คาดวาจะสงผลตอเศรษฐกิจไทยอยางมีนัยสํา คัญ ไดแก ตลาดเกิดใหมมี
บทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกไรพรมแดน การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะ
กลุมมากขึ้น และมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ (1) สงเสริมการ
สรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยดําเนินการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชนแจากอัตลักษณแและ
เอกลักษณแแหงความเป็นไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถชีีวิตชุมชน อาทิ การทองเท่ียวเช่ือมโยงกับหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ ซ่ึงจะเป็นการกระจาย
รายไดไปสูคนในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศอยางทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุล และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแที่มนุษยแสรางขึ้นเพื่อใหเป็น
แหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพจากทั่วโลก (2) พัฒนากลุมคลัสเตอรแทองเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยว
ตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวทางทะเล การทองเที่ยวสีเขียว 
การทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงกีฬา และการทองเที่ยวกลุมมุสลิม (3) ฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นและสรางภาพลักษณแที่ดีของการทองเที่ยวไทยในสายตาโลก (4) ดําเนินกลยุทธแทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปูาหมายทั้งตลาด
ศักยภาพเดิม และตลาดใหม โดยมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอประสบการณแ
มากกวาการทองเท่ียวที่คุมคาเงิน รวมทั้งสนับสนุนใหคนไทยเดินทางทองเที่ยว ภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ (5) พัฒนาทักษะ
ฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศกแภาษาตางประเทศทั่วประเทศ และ (6) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความ
เช่ือมโยงกันเป็นโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12, 2559) 
  อุตสาหกรรมการบริการ ประกอบดวย บริการดานสุขภาพ ดานการใหคําปรึกษาการทองเท่ียว โรงแรมที่พัก ซ่ึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีมูลคาตลาดสูงมาก ซ่ึงทํา ให
ผูประกอบการประเมินสถานการณแทองเที่ยวใน ไตรมาส 2/2559 ต่ํากวาปกติ ไดแก ความกังวลตอสถานการณแเศรษฐกิจไทย ซ่ึงเป็นปใจจัยที่ผูประกอบการ
มีความกังวลเพิ่มขึ้นมากจากไตรมาสกอนคอนขางมาก (รอยละ 44 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนที่รอยละ 34) ขณะที่ปใจจัยอื่นๆ ที่ผูประกอบการยังคงมีความ
กังวล ไดแก การแขงขันที่รุนแรง (รอยละ 31) และการเป็นชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (รอยละ 30)  

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณแในไตรมาสที่ 3/2559 เทากับ 95 เป็นการคาดการณแในระดับต่ํากวาปกติเล็กนอย โดยผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวที่คาดการณแสถานการณแแยกวาปกติสวนใหญมีความกังวลตอปใญหาเศรษฐกิจไทย (รอยละ 40) และเศรษฐกิจโลก (รอยละ 31) และการที่ไตร
มาสหนาเป็นชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (รอยละ 34) ในขณะที่ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวอีกสวนหนึ่งคาดการณแสถานการณแดีกวาปกติเนื่องมาจากหลาย
ปใจจัย เชน การเดินทางที่สะดวกขึ้นและตนทุนที่ถูกลง (รอยละ 32) และการประชาสัมพันธแของภาครัฐ (รอยละ 31) ทั้งนี้ แมวาจํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติจะมีการเติบโตขึ้นมาก ในขณะที่การทองเท่ียวของในประเทศของนักทองเที่ยวไทยก็มีแนวโนมดีขึ้น แตดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการยังอยู
ในระดับปกติเทานั้น แสดงใหเห็นถึงการแขงขันที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการ สวนหนึ่งมาจากจํานวนผูประกอบการทั้งในระบบและนอกระบบที่เพิ่มขึ้นมาก
และการเติบโตของการทองเท่ียวที่อาจจะกระจุกตัวในบางกลุมมากเป็นพิเศษ เชน กลุมนักทองเที่ยว ชาวจีน ปใจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่น
ของผูประกอบการในภาพรวมไมไดเติบโตไปพรอมกับการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว แมวาผลการสํารวจสัดสวนนักทองเที่ยวที่มีแผนการเดินทาง ใน
ไตรมาส 2/2559 เร่ิมปรับดีขึ้นจากชวงเดียวกันปีกอนซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นของการทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวไทย อยางไ รก็ตาม 
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง นาจะสงผลใหนักทองเที่ยวไทยปรับลดลดคาใชจายดานที่พักลง และหันไปใชบริการที่พักราคาถูกมากขึ้น  
(Thailandtourismcouncil.ORG, 2016)  

ตากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียวและมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูง มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง  สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นภูเขาและปุาไม  เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแหงชาติที่ยังคงความสมบูรณแของปุาและธรรมชาติ  นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแลวยังเป็น
จังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อทั้งดอกไมและผลไม อีกทั้งยังมีการทองเที่ยว เชิงนิเวศนแ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ การ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวเชิงกีฬา (สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดตาก, 2559) 

ในการศึกษารูปแบบเพื่อการพัฒนากลยุทธแการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้น มุงศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการการตลาดภายใน
ปใญหาอุปสรรค และความเหมือนของรูปแบบการตลาดภายในมีจุดแข็งและจุดออน ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาเป็นกล
ยุทธแที่จะนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการในอุตสาหกรรมการ -ทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตาก ดานเศรษฐกิจและนํากลยุทธแไป
ทดลองใชรวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ    อันจะชวยเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดใหกับจังหวัดตอไป เพราะการทองเที่ยวเป็นแหลงสรางงาน สราง
รายไดใหกับประชาชนในจังหวัด และนอกจากนี้เป็นปใจจัยเสริมสรางภาพลักษณแ ความเชื่อมั่นตอผูที่จะมาลงทุนจังหวัดตากไดดวย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ใชบริการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการบรหิารการตลาดภายใน รวมทั้งปใญหาอุปสรรค ของอตุสาหกรรมการทองเท่ียว ในจังหวัดตาก 
3. เพื่อพัฒนากลยุทธแการตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในจังหวัดตาก โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 การศึกษารูปแบบเพื่อการพัฒนากลยุทธแการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษา ดังนี้ แนวคิดทางการตลาด Kotler (2008) แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการดานการทองเที่ยว Holloway & Plant (1992) และ 
Zeithaml & Bitner (2000) แนวคิดกลยุทธแการตลาดและการทําแผนกลยุทธแ Kotler (1999 : 13-15) แนวคิดเกี่ยวกับระบบและการจัดการทองเที่ยว 
มนัส สุวรรณ และคณะ (2551 : 31-45) แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธแดานการตลาดการทองเที่ยว Westlake (1999) ความสําคัญขออุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ปรีชา แดงโรจนแ (2550) และ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มัมฟอรแด 
(Mumford, 1972)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1   

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ใชบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก 
เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการตลาดภายใน รวมทั้งปใญหาอุปสรรค ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
1) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ใชบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก 
2) แบบสัมภาษณแผูบริหาร เจาของกิจการ หัวหนางาน ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก 

 ประชากรในการศึกษา ไดแก   
1) บุคลากรทางในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก  
2) นักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดตาก 

 กลุํมตัวอยํางในการวิจัย ไดแก   
1) กลุมตัวอยางสัมภาษณแเชิงลึก บุคลากรที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หัวหนาฝุาย เจาหนาที่ เจาพนักงาน ผูประกอบการโรงแรม รีสอรแท รานคา 

จํานวน 10 คน 
2) นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดตาก จํานวน 337 คน 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
1) ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา 
2) ขอมูลทั่วไปเชิงปริมาณ ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยใช คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ขั้นตอนที่ 2 
เพื่อพัฒนากลยุทธแการตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดตาก 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อสะทอนความคิดเห็น แนวทางกลยุทธแการตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดตาก 
กลุํมตัวอยํางในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการ ผูบริหาร ผูใหบริการ ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

ตาก จํานวน 10 คน  
ขอบเขตด๎านเน้ือหา ศึกษาและจัดทํา SWOT Analysis ในดานตางๆ และจัดทํากลยุทธแการตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดตาก คือ   
การวิเคราะห๑ข๎อมูล จากการสัมภาษณแ สนทนากลุม ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห๑ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่ใช๎บริการของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
ขอมูลทั่วไปจากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ใชบริการ ไดแก นักทองเที่ยว จํานวน 337 คน เป็นเพศหญิง รอยละ 58.20 

มีอายุไมเกิน 26 ปี รอยละ 49.90 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.90 มีรายได 10,001-15,000 บาท รอยละ 64.40 ประเภทสถานที่ทองเที่ยว
เชิงนิเวศนแ รอยละ 46.29 เดินทางทองเที่ยวในจังหวัดตาก จํานวน 2-3 ครั้ง รอยละ 35.60 และทองเที่ยวในจังหวัดตาก จํานวน 1 วัน รอยละ 65.90 
ตามลําดับ 

ขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดตากจากการศึกษา พบวา 
ดานการคมนาคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .92 
ดานรานอาหาร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .94 
ดานบริการนักทองเที่ยว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .99 
ดานสิ่งดึงดูดใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .98 
ดานของที่ระลึกที่มีจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .97 

 ดานความปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .96 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคาเฉลี่ย 3.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .95 
ผลกระทบจากกลยุทธแการตลาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตาก แหลงทองเที่ยวเกิดจากภูมิปใญญาทองถิ่นเป็น

การสรางเสนหแ และความนาสนใจใหกับสถานที่ทองเท่ียว แตทั้งนี้ก็ยังมีปใญหาภายในเนื่องจากยังมีประชาชนบางสวนยังขาดความกระตือรือรนในการเขา
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รวมภายในกลุม จากการไมตระหนักถึงความสําคัญ และศักยภาพในทองถิ่นที่ตนเองมี ประชาชนบางสวนยังมีรายไดที่ต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน ซ่ึ งจะเป็น
ปใญหาในการต้ังวิสาหกิจหากจําเป็นตองใชเงินในการลงทุนคอนขางมาก ทั้งยังขาดผูนําที่มีความสามารถ ที่จะพากลุมเศรษฐกิจชุมชนของตนเองประสบ
ความสําเร็จได 

จากการสัมภาษณแผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด พบวา การตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดตาก การ
พัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดตาก มีความคิดคลายคลึงกันในเรื่องความเป็นจุดเดนของเมือง คือ เป็นเมืองธรรมชาติ เมืองวัฒนธณรมที่หลากหลาย ที่มี
ความสมบูรณแทางกายภาพ ประวัติความเป็นมา โบราณสถานที่นาศึกษา จุดออน คือ ขาดสาธารณูปโภค ขาดงบประมาณในการพัฒนา ไมมีศูนยแขอมูล  
ขาดการประชาสัมพันธแ และบุคลากรไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการแหลงทองเที่ยว โอกาสที่สงเสริมการพัฒนา คือ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
ทองเที่ยว จังหวักตากจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่มีพอคาแมคาจากตางชาติ และมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อุปสรรคในการพัฒนา คือ                
มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธแนอย ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐไมมีความรูความเขาใจการอนุรักษแทรัพยากรทางการทองเท่ียวอยางดีพอ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตาก ดานการคมนาคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
การไดรับขอมูลเกี่ยวกับเสนทางในการเดินทาง สอดคลองกับ ปรีชา แดงโรจนแ, 2550 กลาวไววา ดานการพัฒนา (Development) เมื่อเกิดการเดินทาง
ทองเที่ยวเขาไปถึงแหลงทองเที่ยวในชนบท การพัฒนาความเจริญก็ไปถึงภูมิภาคนั้นๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม โรงแรม ภัตตาคาร รานคา 
และสิ่งอํานวยความสะดวก ความสะดวกตางๆ สวนดานรานอาหาร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความสุภาพเรียบรอยในการบริการของพนักงาน 
สอดคลองกับ McGrath, 2009 กลาวไววา การตลาดภายในที่มุงเนนพนักงานเพื่อนําไปสูคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรม การตลาดภายในจะทําให
พนักงานผูใหบริการเขาใจถึงหลักการของคุณภาพบริการ ซ่ึงตามแนวคิดของ กรอนเนริส ไดกลาวไววา หากระดับองคแกรมีการดําเนินการตลาดภายใน
องคแกรอยูในระดับสูง จะสงผลตอทัศนคติ และสามารถจูงใจใหพนักงานมีความตั้งใจที่จะใหบริการลูกคาและสามารถใหบริการลูกคาไดอย างมี
ประสิทธิภาพ สวนดานบริการนักทองเท่ียว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การไมจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว สอดคลองกับ Kotler (1999 : 13-15) ได
อธิบายถึงธุรกิจในปี ค.ศ.2005 วาจะเกิดการเลือกสรรจากกลุมลูกคาจํานวนมาก โดยการเขาพลิกดูเว็บไซตแ ทาง E-Commerce โดยผูประกอบการจะ
เลือกกลุมลูกคา โดยใหขอจํากัดความและกําหนดเปูาหมายที่กลุมลูกคาของเขาตองการรายละเอียด เชน เสนอในจอรูปภาพของการใชบริการอาบน้ําแร 
อบไอน้ํา และภูมิปใญญาไทยที่แตกตางกันกับคูแขงขัน และเป็นผูนําในรูปแบบนั้นๆ โดยบรรลุถึงมุมมองของการสรางความเชื่อถือจากลูกคา  (Customer 
Loyalty – Building Perspective) และผูที่จะประสบความสําเร็จก็คือ ผูประกอบการที่จัดการตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดไดรวดเร็วทันความ
เปลี่ยนแปลงของภาวะการตลาด สวนดานสิ่งดึงดูดใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก จุดทองเที่ยวมีความงดงาม ดึงดูดใจใหมาทองเที่ยว สอดคลองกับ        
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2539 ไดอธิบายวา สวนประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมทองเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว หมายถึง แหลง
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานประเพณี ฯลฯ สวนดานของที่ระลึกที่มีจําหนาย ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ความหลากหลายของที่ระลึก สอดคลองกับ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2539 กลาวไววา ผูผลิต (Producer) ผูผลิตสินคาทางการ
ทองเที่ยวมีหลายกลุม แตสามารถแบงแยกใหชัดเจน ไดดังนี้ ผูประกอบธุรกิจเอกชนดานการทองเที่ยว หมายถึง ผูประกอบการดานที่พัก ผูประกอบการ
รานอาหาร ผูประกอบการบริษัทนําเท่ียว ผูประกอบการดานการขนสง ผูประกอบการดานสถานที่ทองเที่ยว ผูประกอบการรานคาของที่ระลึก ฯลฯ สวน
ดานความปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปูายหรือสัญญาณเตือนนักทองเที่ยวเมื่อไมปลอดภัย สอดคลองกับ ยุพา ธรรมนันทาวัฒน, 2551 
กลาวไววา ความตองการทางดานความปลอดภัย (Security or Safety Needs) ถาหากความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว 
มนุษยก็จะมีความตองการในขั้นตอไปที่สูงขึ้น คือความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคงตางๆ ภายหลังจากการทรางกายไดรับการ
ตอบสนอง มนุษยก็จะเริ่มคิดถึงความปลอดภัยและความมั่นคง สวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปูายบอกเสนทาง 
สอดคลองกับ Middleton, 1994 : 30-32 กลาวไววา สินคาที่ลงทุนระยะแรกสูงมาก มีองคแประกอบเป็นสิ่งถาวรไมสามารถเคลื่อนยายได เชน สิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐาน สาธารณูปโภคตางๆ ทั้งยังมีตนทุนและรายจายประจําที่สูงมากดวย เชน คาเชา คาอุปกรณแ คาไฟ คาน้ํา ประกันเงิน เดือนพนักงาน 
การตลาด เหลานี้เป็นจําวนเงินมากในแตละเดือน   
 รูปแบบการบริหารการตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดตาก ถือเป็นการบริหารที่เกิดจากความรวมมือ
จากประชาชนที่อยูในชุมชน เริ่มตนตั้งแตการฟื้นฟูสถานที่ ปุาดิบชื้น สถานที่ที่เป็นตํานาน ใหกลายเป็นแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน  สวนใหญเป็นการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ โดยใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสหรือมีประสบการณแโดยตรง และเปิดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
การบริการและการจัดการโดยองคแกรที่แตงตั้งรวมถึงประชาชน ถือเป็นการใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวม สอดคลองกับ Kotler & Armstrong (1999) 
และ Zeithaml & Bitner (2000) กลาวไววา การตลาดปฏิสัมพันธแ (Interactive Marketing) ถือวามีความสําคัญมากที่สุดในความรูสึกของลูกคา 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นขณะที่บุคลากรของกิจการ มีปฏิสัมพันธแกันไมวาจะเป็นการบริการโดยตรง หรือทางออมโดยอาศัยเทคโนโลยี ซ่ึง
ลูกคาจะประเมินการใหบริการ เป็นการตรวจสอบวา การบริการของบุคลากรเป็นไปตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวหรือไม  จะเห็นไดจากการแตงตั้ง
คณะกรรมการและอํานาจหนาที่ โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกภายในชุมชนที่ชวยกันดําเนินงาน เนนการใชภูมิปใญญาทองถิ่น การบริการ การ
ทองเที่ยว การพัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อมุงใหเกิดรายไดสงผลตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน ในสวนผลกระทบจากกลยุทธแการตลาดภายใน
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตาก แหลงทองเที่ยวเกิดจากภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นการสรางเสนหแ และความนาสนใจใหกับ
สถานที่ทองเท่ียว แตทั้งนี้ก็ยังมีปใญหาภายในเนื่องจากยังมีประชาชนบางสวนยังขาดความกระตือรือรนในการเขารวมภายในกลุม จากการไม ตระหนักถึง
ความสําคัญ และศักยภาพในทองถิ่นที่ตนเองมี ประชาชนบางสวนยังมีรายไดที่ต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน ซ่ึงจะเป็นปใญหาในการต้ังวิสาหกิจหากจําเป็นตองใช
เงินในการลงทุนคอนขางมาก ทั้งยังขาดผูนําที่มีความสามารถที่จะพากลุมเศรษฐกิจชุมชนของตนเองประสบความสําเร็จได 
 การวิเคราะหแกลยุทธแการตลาดภายในของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดตาก โดยใชกระบวนการมีสวนรวมการตลาด
ภายในของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดตาก การพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดตาก มีความคิดคลายคลึงกันในเรื่องความเป็น
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จุดเดนของเมือง คือ เป็นเมืองธรรมชาติ เมืองวัฒนธณรมที่หลากหลาย ที่มีความสมบูรณแทางกายภาพ ประวัติความเป็นมา โบราณสถานที่นาศึก ษา 
จุดออน คือ ขาดสาธารณูปโภค ขาดงบประมาณในการพัฒนา ไมมีศูนยแขอมูล ขาดการประชาสัมพันธแ และบุคลากรไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการแหลง
ทองเที่ยว โอกาสที่สงเสริมการพัฒนา คือ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยว จังหวักตากจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่มีพอคาแมคาจากตางชาติ และมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อุปสรรคในการพัฒนา คือ มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธแนอย ประชาชนและเจาหนาที่ของ รัฐไมมี
ความรูความเขาใจการอนุรักษแทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางดีพอ สอดคลองกับ Westlake, 1999 กลาวไววา การศึกษาตลาด เป็นการมองภาพ
การตลาดโดยรวม วาขณะนี้สถานการณแดานการตลาดการทองเที่ยวเป็นอยางไร ใครคือคูแขง เราอยูตรงจุดใด มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค
อยางไร  
 
เอกสารอ๎างอิง 
ฉลองศรี พิมลสมพงศแ. (2554). การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทํองเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตรแมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ.  
ฉลองศรี พิมลสมพงศแ. (2552). อุตสาหกรรมการทํองเทีย่ว. งานวิชาการคณะมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ.  
ฉลองศรี พิมลสมพงศแ. (2548). การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทํองเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตรแมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ.  
ปรีชา แดงโรจนแ. (2550). อุตสาหกรรมทํองเที่ยวสูํศตวรรษที่ 21. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: บริษัท ไฟวแแอนดแโฟรแพริ้นติ้งจํากัด. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11. (ม.ป.ป.). สังคม. สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2557, จาก http://www.ldd.go.th/th 
ศูนยแวิจัยกสิกรไทย. (ม.ป.ป.). เศรษฐกิจไทย. สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2557, จาก https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx 
สํานักงานสถิติตาก. (ม.ป.ป.). สถิติการทํองเที่ยว. สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2558, จาก http://tak.nso.go.th/ 
Gunn, Clare A. 1994. Tourism Planning. Washington DC : Taylor & Francis. 
Herzberg, F., Mausner B. and Snyderman B. (1959). The Motivation to Work. (2nd ed.). New York : John Wiley and Sons. 
Holloway, J.C. & plant, R.V. (1992). Marketing for tourism, 2nd edition. London: Pitman Publishing, 
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. 11th ed. Upper Sanddle River, New Jersey : Prentice Hall. 
McGregor, Douglas. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw Hill. 
Zeithaml, V., Bitner, M.J. 2000. Service Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. 2nd ed. New York : Irwin 

McGraw-Hill Publishing Company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/th
https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx
http://tak.nso.go.th/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 819 
 

ป๓จจัยท่ีสมัพันธ๑กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญช ี
ของนักศกึษาคณะบัญช ีวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 

Factor relating to the Academic Achievement in Auditing of Students,  
Faculty of Accountancy, Northern college. 

 
ทิพาพร  มณฑาทิพย๑1 

TIPAPORN  MONTHATHIP 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาปใจจัยที่สัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี และศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัย

ตางๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน โดยทําการศึกษากับกลุมเปูาหมาย คือ นักศึกษาคณะ
บัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสอบบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 73 คน ใชแบบบันทึกคะแนน และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ผลการศึกษา พบวา (1) นักศึกษาสวนใหญเป็นนักศึกษาหญิง มีอายุระหวาง 22 ถึง 26 ปี  มีเกรดเฉลี่ยเทอมกอนหนา อยูในชวง 2.00 ถึง 2.99 
สวนใหญทํางานขณะกําลังศึกษาอยู ทํางานสัปดาหและ 6 วัน และตองทํางานลวงเวลาเฉลี่ยวันละ 2 -3 ชั่วโมง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคา
ระหวาง 34 ถึง 95 คะแนน มีคาเฉลี่ย เทากับ 65.0 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.0 คะแนน  (2) นักศึกษาไดทํากิจกรรมตางๆ ในระหวางที่
ศึกษาวิชาการสอบบัญชี โดยมีการเตรียมตัวในการสอบมากกวากิจกรรมอื่น นักศึกษามีความสัมพันธแทั้งกับอาจารยแและเพื่อนที่ดีในระดับมาก ที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และ 4.26 ตามลําดับ มีเจตคติที่ดีในการเรียน ทั้งในเรื่องการยอมรับในตัวอาจารยแ และการยอมรับในคุณคาของการศึกษา และมีเจต
คติที่ดีตอวิชาการสอบบัญชี  ในระดับมาก อยางไรก็ตาม ในสวนของนิสัยในการเรียนนั้น นักศึกษามีการจัดการเวลา หรือการหลีกเล่ียงการผัดเวลาในระดบั
มาก มีวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง (3) การทํากิจกรรมที่มีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ไดแก การ
ทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย และการเตรียมตัวในการสอบทุกครั้ง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ 0.270 และ 0.232 ตามลําดับ และมีเพียง
เกรดเฉลี่ยของเทอมกอนหนาเทานั้นที่มีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ 0.696  
 
ค าส าคัญ: ปใจจัยที่สัมพันธแ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the factors relating to academic achievement and 2) to study the 
relationship between the factors and academic achievement in Auditing of students, faculty of Accountancy, Northern college. 
The samples of this study were 73 students who enrolled in Auditing during the second semester of the 2016 academic year. The 
results of the research were as follow: (1) The major group of respondents were female, 22-26 years of age, and 2.00 - 2.99 of 
previous GPA. During their study, most of the students were working 6 days a week and 2-3 hours a day of overtime. The 
academic achievement was between 34 to 95 point with mean of 65.0 and standard deviation of 15.0. (2) The activity that 
students mostly did was test preparation. There were very good level of relationship with their teacher and friends. They had 
good level of teacher approval, education acceptance, delay avoidance, and attitude toward Auditing; however, moderate level 
of work method. Doing homework or assignment and preparing for a test were related to academic achievement with the 
correlation coefficient of 0.270 and 0.232, respectively. Only previous grade point average (GPA) was related with academic 
achievement at .05 level of statistical significance. The Pearson's correlation coefficient was 0.696. 
 
Keywords: Factor relating, the Academic Achievement 
 
 บทน า 

วิชาชีพสอบบัญชีทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเชื่อมั่นไดวาขอมูลในงบการเงินมีความถูกตองและเชื่อถือได จึงจะเป็นประโยชนแตอผูใชในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยสมาคมการบัญชีอเมริกา (The American Accounting Association: AAA) ไดใหความหมายของการสอบบัญชี (Auditing) ไว
วา "การสอบบัญชี คือ กระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคลอง
ตองกันของสารสนเทศนั้น กับหลักเกณฑแที่กําหนดไว และการสื่อสารผลลัพธแใหผูใชที่สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
และมีความเป็นอิสระ" (นิพันธแ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554, หนา 1-1) 

ในราชกิจจานุเบกษา ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 15 ไดใหความหมายของผูสอบบัญชี วาหมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified 
Public Accountants: CPA) (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, เลม 124 ตอนพิเศษ 204 ง) บุคคลทั่วไปมักเรียกผูสอบบัญชีรับอนุญาตวา ผูสอบบัญชี 
(Auditor) เพราะเป็นนักบัญชีที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นไวในรายงานการสอบบัญชี และเนื่องจากผลงานของผูสอบบัญชีมีผลกระทบ
ตอสาธารณชน ดังนั้นจึงตองมีกฎหมายเขามากํากับดูแล โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีตองไดรับใบอนุญาตเป็นผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 820 
 

กอนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได จึงเรียกวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต การปฏิบัติงานสวนใหญของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นการตรวจสอบงบการเงิน แต
ผูสอบบัญชียังสามารถใหบริการประเภทอื่นๆ ไดอีก เชน การสอบทานงบการเงิน การรวบรวมขอมูล การตรวจสอบวิธีการที่ตกลงรวมกัน การตรวจสอบ
เพื่อวัตถุประสงคแเฉพาะ เป็นตน (นิพันธแ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554, หนา 1-9) 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของ
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อประโยชนแในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภา
วิชาชีพบัญชีจะพิจารณารับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาที่ เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรีเฉพาะ
หลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards : IES) และมีโครงสราง
หลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑแมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ สภาวิชาชีพฯ ยังไดกําหนดคุณสมบัติสําหรับ
ผูตองการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี วาตองสอบผาน 8 รายวิชาโดยมีวิชาการสอบบัญชีเป็น 1 ใน 8 รายวิชาดังกลาวดวย (สภาวิชาชี พบัญชี, 
2555:1) 
 โครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ในกลุมวิชาเอกบังคับไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองศึกษาในวิชาการสอบบัญชี เป็นวิชา
ที่ศึกษาแนวคิดทั่วไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเส่ียงในการสอบบัญชี และความมีสาระสําคัญ การประเมิน  ความเสี่ยง หลักฐาน
การสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน และวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจงขอความของกรรมการหรือผูป็น
หุนสวน หรือผูจัดการ กระดาษทําการขอผูสอบบัญชีการตรวจสอบสินทรัพยแ หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใชจาย รายงานการสอบบัญชีรับ
อนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรแ และการควบคุมคุณภาพการสอบ ซ่ึงในการศึกษา
วิชานี้จะเป็นประโยชนแตอนักศึกษา เพราะการเรียนวิชาการสอบบัญชีจะทําใหนักศึกษาสามารถเขาสูกระบวนการเพื่อขอรับการทดสอบเป็นผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต อยางไรก็ตาม การศึกษาในรายวิชานี้ที่ผานมา พบวามีนักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานี้ต่ํากวาเกณฑแในการประเมินผลที่กําหนด
ไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาใหทราบวามีปใจจัยใดบางที่มีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการสอบบัญชีนี้ เพื่อนําไปใชประกอบการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึง ไพศาล หวังพานิช (2526 : 89) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วาหมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณแการเรียนรูที่เกิดจากการฝึกฝน
อบรมหรือจากการสอน ซ่ึงไดแก ความจํา ความเขาใจ การวิเคราะหแ การนําไปใช การสังเคราะหแ และการประเมินค า โดยในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรที่
สนใจศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ซ่ึงเป็นคะแนนที่นักศึกษาทําไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษา มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้ง คือ ปใจจัยที่สัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งปใจจัยทางสติปใญญาและปใจจัย
ที่ไมเกี่ยวของกับสติปใญญา ไดแก การใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ , เกรดเฉลี่ย ภาคการเรียน 2/2559, การยอมรับในตัวอาจารยแ, การยอมรับในคุณคา
ของการศึกษา, การจัดการเวลา, วิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ, เจตคติตอวิชาการสอบบัญชี, ความสัมพันธแกับอาจารยแ และความสัมพันธแกับเพื่อน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. การใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ หมายถึง ลักษณะการใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนของนักศึกษา เชน การเขา
หองเรียนตรงตามตารางเวลาที่กําหนด การศึกษาคนควาเพิ่มเติมในหองสมุด การทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย เป็นตน  

2. เกรดเฉลี่ยของเทอมกอนหนา หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากการเรียนทุกวิชาของนักศึกษาแตละคน จนถึง ปีการศึกษา 2559 
ภาคการเรียนที่ 2 

3. เจตคติและนิสัยในการเรียน ตามแนวคิดของบราวนแ และ โฮลทแซแมน (Brown & Holzman, 1965 อางถึงใน อรพินทรแ ชูชม และอัจฉรา 
สุขารมณแ, 2531: 28 - 30) ไดกลาววา นักเรียนที่เรียนดีนั้นไมจําเป็นตองเป็นคนที่มีสติปใญญาเฉลียวฉลาด แตจําเป็นตองมีทักษะในการเรียนที่ดี โดยพวก
เขาไดสรางแบบวัดและไดทําการศึกษาหลายครั้ง พบวา เจตคติและนิสัยในการเรียนเป็นสิ่งที่วัดได และมีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก  

     3.1) เจตคติตอการเรียน (Study Attitude) แบงออกเป็น 2 องคแประกอบยอย ไดแก การยอมรับในตัวอาจารยแ (Teacher Approval) ซ่ึง
เป็นความรูสึก ความเชื่อถือ ความศรัทธาของนักศึกษาที่มีตออาจารยแในวิธีการสอน การประเมินผล ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน การแตงกาย กิริยา วาจา 
ทาทาง การวางตนกับนักศึกษา การปกครอง การใหสิทธิเสรีภาพ และการใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา และการยอมรับคุณคาทางการศึกษา 
(Education Acceptance) ซ่ึงเป็นการเห็นความสําคัญของการศึกษา การเห็นดวยกับวัตถุประสงคแของการจัดการศึกษา สภาพทางการศึกษา ผลลัพธแที่ได
จากการศึกษา ความตองการที่จะศึกษา และความสําเร็จในการเรียนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนปรารถนาหรือเพื่อการศึกษาตอ 

     3.2) นิสัยในการเรียน (Study Habit) เป็นพฤติกรรมการเรียนที่แสดงออกสม่ําเสมอ แบงออกเป็น 2 องคแประกอบยอย ไดแก การจัดการ
เวลา หรือการหลีกเลี่ยงการผัดเวลา (Delay Avoidance) เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจ คือ ความพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยแให
สําเร็จโดยไมผัดวันประกันพรุง ความรับผิดชอบในตนเอง การตัดสินใจที่แนนอนในการทํางาน การวางแผนการเรียนไวลวงหนา การจัดระบบการเรียนและ
การทํางาน  การรูจักคาดการณแลวงหนา และการจัดแบงเวลาใหเป็นประโยชนแตอการเรียน  และวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  หรือวิธีการทํางาน 
(Work Method) เป็นการใชวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และทักษะในการเรียนใหไดผลดีในดานการอาน การทองจําบทเรียน การจดบันทึกยอ การ
ทํารายงานหรือการบาน การทบทวนบทเรียน การใชหนังสือและหองสมุด การใชอุปกรณแการเรียนอื่นๆ การเตรียมตัวสอบ และการทําขอสอบ 

4. เจตคติตอวิชาการสอบบัญชี คือ ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาที่มีตอวิชาการสอบบัญชี ซ่ึงดัดแปลงจากแบบวัดเจตคติที่มีตอวิชา
คณิตศาสตรแของ พยอม กินจําปา (2538) 

5. ความสัมพันธแกับอาจารยแ และความสัมพันธแกับเพื่อน โดยนักศึกษาคณะบัญชีนั้นสวนใหญเป็นผูที่มาจากตางจังหวัดและทํางานพรอมกับ
ศึกษาไปดวย ดังนั้น สภาพแวดลอมไดแกวิทยาลัย ทั้งอาจารยแและเพื่อนนักศึกษาจึงมีความสําคัญตอการศึกษาของนักศึกษามาก ซ่ึงจากการศึกษาของ แอ
สติน (Astin, 1993: 7-31 อางถึงใน ทิพวรรณ กมลพัฒนานันทแ, 2543: 18-19) ไดศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมตอการพัฒนาของนักศึกษา พบวา 
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กลุมเพื่อนมีอิทธิพลโดยตรงตอนักศึกษาที่ทําใหเกิดแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงคานิยม พฤติกรรมและแผนการเรียน ลักษณะและพฤติกรรมของอาจารยแก็มี
อิทธิพลโดยตรงตอการพัฒนาของนักศึกษา ไดแก คะแนนเฉลี่ย ระดับความตั้งใจ การจบการศึกษาดวยปริญญาเกียรตินิยม การศึกษาตอในระดับสู ง และ
ความพึงพอใจในอาชีพ นอกจากนี้ การมีสวนรวมตางๆ ของนักศึกษา  ไดแก การมีสวนรวมทางวิชาการ การมีสวนรวมกับอาจารยแ และการมีสวนรวมกับ
กลุมเพื่อน ก็สงผลทางบวกตอการเรียน ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคงอยูในสถาบัน 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษากับกลุมเปูาหมาย คือ นักศึกษาคณะบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสอบบัญชี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 จํานวนทั้งสิ้น 73 คน โดยผูวิจัยไดใชแบบบันทึกคะแนน และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ไดทําการสอบถามขอมูลกับนักศึกษา  และ
หลังจากใหคะแนนกับคําถามทั้งเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) แลวไดวิเคราะหแขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปออก 3 สวน ดังนี้ 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกบันักศึกษา                          
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 73 คน สวนใหญเป็นนักศึกษาหญิง คิดเป็นรอยละ 97.3 มีอายุระหวาง 22 ถึง 26 ปี คิดเป็นรอยละ 77.5 

มีเกรดเฉลี่ยเทอมกอนหนา (ภาคการเรียน 1/2559) อยูในชวง 2.00 ถึง 2.99 คิดเป็นรอยละ 59.7 มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด คิดเป็นรอยละ 86.1 
นักศึกษาสวนใหญทํางานขณะกําลังศึกษาอยู คิดเป็นรอยละ 95.9 โดยนักศึกษากลุมนี้สวนใหญทํางานสัปดาหและ 6 วัน คิดเป็นรอยละ 79.4 ตองทํางาน
ลวงเวลา คิดเป็นรอยละ 48.2 โดยตองทํางานลวงเวลาเฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง คิดเป็นรอยละ 61.6 นักศึกษา  สวนใหญพักอาศัยที่หอพักเอกชน บานเชา 
คอนโดมิเนียม คิดเป็นรอยละ 45.2 โดยนอกจากเงินสวนตัวที่ใชในการศึกษาแลว นักศึกษาสวนใหญกูยืมจากทุนกูยืมเพื่อการศึกษา คิดเป็นรอยละ 59.7 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเต็ม 100) มีคาระหวาง 34 ถึง 95 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 65.0 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.0 
คะแนน 

สํวนที่ 2 ป๓จจัยที่สมัพันธ๑กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี 
ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาไดทํากิจกรรมตางๆ ในระหวางที่ศึกษาวิชาการสอบบัญชี โดยมีการเตรียมตัวในการสอบมากที่สุด รองลงมาไดแก 

การเขาหองเรียนตรงตามตารางเวลาที่กําหนด และการทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย อยางไรก็ตาม นักศึกษามีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมใน
หองสมุดนอยที่สุด 

 
ตาราง 1 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป๓จจยัที่สัมพันธ๑กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการสอบบญัชี 

ป๓จจัยที่สัมพันธ๑กบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย* 
การยอมรับในตัวอาจารยแ 3.51 0.52 มาก 
การยอมรับในคุณคาของการศึกษา 4.03 0.29 มาก 
การจัดการเวลา 3.49 0.42 มาก 
วิธีการเรียนอยางมีประสิทธภิาพ 3.28 0.40 ปานกลาง 
เจตคติตอวิชาการสอบบัญช ี 3.58 0.38 มาก 
ความสัมพันธแกับอาจารยแ 4.27 0.45 มากที่สุด 
ความสัมพันธแกับเพื่อน 4.26 0.40 มากที่สุด 
* เกณฑแในการแปลความหมาย : คะแนน 4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด, 3.41 – 4.20 ระดับมาก,                                             
   2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง, 1.81 – 2.60 ระดับนอย, 1.00 – 1.80 ระดับนอยที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ในปใจจัยตางๆ ที่สัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีความสัมพันธแที่ดี  กับทั้งอาจารยแและเพื่อนในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และ 4.26 ตามลําดับ มีเจตคติที่ดีในการเรียน ทั้งในเรื่องการยอมรับในตัวอาจารยแ และการยอมรับในคุณคาของการศึกษา 
และมีเจตคติที่ดีตอวิชาการสอบบัญชี ในระดับมาก อยางไรก็ตาม ในสวนของนิสัยในการเรียนนั้น นักศึกษามีการจัดการเวลาในระดับมาก แตมีวิธีการเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง 

สํวนที่ 3 ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจยัตํางๆ ที่สัมพันธ๑กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบญัชี 
การศึกษาความสัมพันธแในสวนนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธแระหวางการใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ

สอบบัญชี และการศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัยตางๆ ที่สัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ซ่ึงพบวา การทํากิจกรรมที่มี
ความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ที่ระดับ .05 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี  มีอยู 2 กิจกรรม ไดแก การทําการบานหรืองานที่
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ไดรับมอบหมาย และการเตรียมตัวในการสอบทุกครั้ง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ 0.270 และ 0.232 ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 2) และ
เมื่อพิจารณาปใจจัยตางๆ ดังตารางที่ 3 พบวา มีเพียงเกรดเฉลี่ยของเทอมกอนหนา (ภาคการเรียน 1/2559) เพียงปใจจัยเดียวที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีความสัมพันธแคอนขางสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ 0.696 กลาวคือ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยของเทอมกอนหนาสูงจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชานี้สูง 

 
ตาราง 2 ความสัมพันธ๑ระหวํางการใชเ๎วลาในการท ากิจกรรมตาํงๆ กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการสอบบญัชี 

การใช๎เวลาในการท ากิจกรรมตาํงๆ คําสหสัมพันธ๑ Sig. (2-tailed) 
1. เขาหองเรียนตรงตามตารางเวลาที่กําหนด 0.224 .059 
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมในหองสมุด 0.010 .935 
3. ทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 0.270* .022 
4. เขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย -0.013 .918 
5. ใชความรูที่เรียนมา หารายไดพิเศษ 0.162 .174 
6. เตรียมตัวในการสอบทุกครั้ง 0.232* .050 
7. มีการอภปิรายปใญหาดานวิชาการตางๆ ในชั้นเรียน 0.138 .249 
8. รวมกิจกรรมดานทัศนศึกษากับมหาวทิยาลัย 0.026 .828 
9. รวมฟใงการอภิปรายจากผูทรงคุณวุฒิ -0.003 .979 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยตํางๆ ที่สัมพันธ๑กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบญัชี 

ป๓จจัยที่สัมพันธ๑กบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คําสหสัมพันธ๑ Sig. (2-tailed) 
เกรดเฉลี่ยเทอมกอนหนา (ภาคการเรียน 1/2559) 0.696* .000 
การยอมรับในตัวอาจารยแ 0.055 .648 
การยอมรับในคุณคาของการศึกษา 0.018 .885 
การจัดการเวลา 0.134 .261 
วิธีการเรียนอยางมีประสิทธภิาพ 0.010 .931 
เจตคติตอวิชาการสอบบัญช ี - 0.014 .904 
ความสัมพันธแกับอาจารยแ - 0.156 .190 
ความสัมพันธแกับเพื่อน 0.037 .759 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาที่พบวา นักศึกษามีความสัมพันธแที่ดีกับทั้งอาจารยแและเพื่อนในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีเจตคติที่ดีในการเรียน  ทั้งใน
เร่ืองการยอมรับในตัวอาจารยแ การยอมรับในคุณคาของการศึกษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาการสอบบัญชีในระดับมาก สาเหตุสืบเนื่องมาจาก การเรียนการ
สอนในคณะบัญชี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน คณาจารยแมีความใกลชิดกับนักศึกษาอยางมาก มีกิจกรรมตางๆ ที่กระทํารวมกัน และนักศึกษาสามารถเข าพบ
อาจารยแเพื่อปรึกษาปใญหาตางๆ ไดทําใหนักศึกษามีความสัมพันธแที่ดีกับทั้งอาจารยแและเพื่อนนักศึกษาดวยกัน นอกจากนี้คณาจารยแยังไดมุงสอดแทรกให
นักศึกษาเห็นคุณคาของการศึกษา และความสําคัญของวิชาตางๆ ในคณะอีกดวย อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีเพียงเกรดเฉลี่ยของเทอมกอน
หนาเทานั้นที่มีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนภา บรรจงกาลกุล (2539) ที่ได
ทําการศึกษาปใจจัยในการจําแนกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ํา ในสถาบันผลิตครู  ซ่ึงพบวามีตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมนั กศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ําได จํานวน 7 ตัวแปร โดยตัวแปรสําคัญหนึ่งที่ใหน้ําหนักในการจําแนกได ก็คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือก็เทียบไดกับเกรดเฉลี่ยของเทอมกอนหนานั่นเอง 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่พบวา การทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย และการเตรียมตัวในการสอบทุกครั้ง  เป็น 2 กิจกรรมในการ
เรียน ที่มีมีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศรีระพร จันทโนทก (2538) ที่ไดทําการศึกษาตัวแปรที่
เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยพบวาตัวแปรนิสัยในการเรียน ดานการทําการบาน และ
ดานการวางแผนในการเรียน สามารถพยากรณแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 

ปใญหาประการสําคัญของนักศึกษาในการเรียนนี้ สาเหตุสําคัญนาจะเกิดจากการทํางานขณะกําลังศึกษาอยู  โดยในการศึกษาครั้งนี้ พบวา 
นักศึกษาเกือบทั้งหมดตองทํางานประจําไปดวยระหวางเรียน สวนใหญทํางานถึงสัปดาหและ 6 วัน และตองทํางานลวงเวลาอีกดวย จึงสงผลใหนักศึกษา
กลุมนี้มีเวลาในการทบทวนหรืออานหนังสือไมเพียงพอ ประกอบกับวิชาการสอบบัญชีนี้มีเนื้อหามาก ซ่ึงตองอาศัยการจดจํามาตรฐานและกฎเกณฑแตางๆ 
ดังนั้น นักศึกษาจึงตองแบงเวลาในการทํางานและเรียนหนังสือใหดี โดยอาจารยแอาจจะตองใหเวลากับเนื้อหาที่เขาใจไดยาก และเนนประเด็นสําคัญที่ตอง
ทราบในการสอบบัญชี 
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บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเรื่องหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรของผูทําบัญชี ในจังหวัดต าก 
เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเรื่องหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก เมื่อจําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูทําบัญชีในจังหวัดตาก จํานวนทั้งสิ้น 102 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คารอยละ ผลการวิจัยพบวา 
 ผูทําบัญชีในจังหวัดตากมีความรูความเขาใจเร่ืองหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานรายไดที่ไดรับการยกเวนตองนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ดานรายจายที่มีสิทธิหักเพิ่มตองนํามาหักออกจากกําไร
สุทธิทางบัญชี ดานการหักขาดทุนปีกอนไมเกิน 5 รอบบัญชี ดานรายการหักคาใชจายการกุศล สาธารณประโยชนแ การศึกษาหรือการกีฬา ดานรายจาย
ตองหามตามประมวลรัษฎากร ตองนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี และดานรายการที่ใหถือเป็นรายไดตามประมวลรัษฎากร ตองนํามาบวกกลับกําไร
สุทธิทางบัญชีตามลําดับ 
 จากการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะวาผูทําบัญชีควรศึกษาและทบทวนหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรอยางสม่ําเสมอ แลวทํา
การปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงหนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการใหการแนะนําหรือจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมและ
ทบทวนความรูความเขาใจใหแกผูทําบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร 
 
ค าส าคัญ: ความรูความเขาใจ, การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร 
 
ABSTRACT 

The purposes of the research seemed to investigate the understandings of calculation net profit tax standard of 
accountants in Tak Province, and to compare the understandings of calculation net profit tax standard of accountants in Tak 
Province. The samples of the research were 102 accountants in Tak Province. The research instruments were questionnaires. The 
collected data were analyzed by SPSS (Statistics Package for the Social Sciences). The statistics used for analyzing data was 
percentages. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the understandings of calculation net profit tax standard of 
accountants in Tak Province seemed to be at the moderate to high level. When each side was considered that had arithmetic 
means with descending order, it was found that the highest mean score seemed to be the side of revenues that are granted 
income tax exemption deducting from the actual net profit. Moreover, the inferior mean scores at seemed to be the side of 
expenses that are deductable at a greater amount deducting from the actual net profit, the loss deduction from the preceding 5 
fiscal years, allowance and exemption after deduction of expenses for charity, public benefit, education, and sports, prohibited 
expenses under the Revenue Code plus the actual net profit, and income not treated as income under the Revenue Code plus 
the actual net profit respectively.  

In terms of recommendations of the understandings of calculation net profit tax standard of accountants in Tak 
Province, it can be said that the accountants should regularly learn and review calculation net profit tax standard for 
performance improvement. In addition, related government sectors should give advice to the accoutants or provide training for 
them to enhance and review the understandings of calculation net profit tax standard. 
 
Keywords: THE UNDERSTANDINGS, CALCULATION NET PROFIT TAX STANDARD 
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บทน า 
การประกอบธุรกิจของนิติบุคคล  นอกจากจะตองใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดกําไรจากการประกอบกิจการแลว  นิติบุคคล

ยังคงมีหนาที่ที่ตองจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และมีหนาที่ตองเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
ของกรมสรรพากรอีกดวย พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 ไดมีประกาศใช ณ วันที่  10   สิงหาคม  พ.ศ. 2543  โดยกําหนดใหนิติบุคคลมีหนาที่ใน
การจัดทําบัญชีตองจัดใหมีผูทําบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด เพื่อจัดทําบัญชีของนิติบุคคลใหมีการแสดงผลการ
ดําเนินงาน  ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของนิติบุคคลนั้น ตามความเป็นจริง  และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อยื่นงบการเงิน
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา สวนดานประมวลรัษฎากร  ก็ไดมีการกําหนดใหนิติบุคคลมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ซ่ึงในการยื่นแบบแสดงรายการ
ของนิติบุคคลนั้นมักจะมีปใญหา เนื่องจาก มีหลักเกณฑแและเง่ือนไขในการปฏิบัติบางเร่ืองที่แตกตางกัน  และมีความซับซอนตองอาศัยการตีความ 

จากการปฏิบัติทางดานภาษีเงินไดนิติบุคคลมีหลักเกณฑแในการปฏิบัติบางเรื่องที่แตกตางกันแลว   การปฏิบัติทางบัญชีซ่ึงตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีในบางประเด็นยังมีความแตกตางกับการปฏิบัติทางภาษีอากรอีกดวย  ซ่ึงวิธีการปฏิบัติที่แตกตางกันนี้อาจเป็นสาเหตุทําใหเกิดความ
ผิดพลาดหรือสับสนในการจัดทําบัญชีหรือการปรับปรุงรายการเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล   ปใญหาของผูทําบัญชีเรื่องภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ในจังหวัดตากสวนใหญ  ผูทําบัญชีมักจะประสบปใญหาเร่ืองการรับรูรายได  การบันทึกคาใชจาย ในดานสินทรัพยแ หนี้สินและสวนของเจาของ ทําใหมี
คํานวณภาษีผิดพลาด จึงเป็นผลทําใหเมื่อเจาหนาที่สรรพากรเรียกตรวจสอบ มักจะถูกการประเมินภาษีเพิ่มสงผลทําใหเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมา 

  จากปใญหาดังกลาว   ผูทําการศึกษาในฐานะเป็นอาจารยแผูสอนสาขาวิชาบัญชี ในจังหวัดตาก ซ่ึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความรูความเขาใจ
เร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคล ของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก เพื่อทราบถึงความรูความเขาใจเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคล  ทราบถึงระดับปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณ
กําไรสุทธิทางภาษีอากร เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีภาษีอากร ใชเป็นแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถ
ของผูทําบัญชี  ใหมีศักยภาพสูงขึ้น  และชวยลดปใญหาที่เกิดขึ้นได 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาถึงระดับปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร 
3. เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีภาษีอากร 

 4. เพื่อนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถของผูทําบัญชี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาความรูความเขาใจเร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก โดยมีขอบเขตการศึกษาดาน สินทรัพยแ  หนี้สิน  สวนของเจาของ
และการรับรูรายได  คาใชจาย  ที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  กับการปฏิบัติตามหลักเกณฑแทางภาษีอากร 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาตามเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ผูทําบัญชีใน
จังหวัดตาก และนํามาประยุกตแจัดทําเป็นกรอบแนวคิดไดดังนี้  
 
             ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน มีปใญหาเกีย่วกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรตางกัน 
 

ข๎อตกลงเบื้องต๎น 
การศึกษาครั้งนี้  จะทําการศึกษาเฉพาะความรูความเขาใจเร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคล ของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 137 คน 

(ขอมูลสถิติการบันทึกความเห็นของ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตาก   ณ   30 มกราคม   พ.ศ. 2560 )ขนาดของตัวอยางจึงใชสูตรของ ทาโรยา
มาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05  ในการคํานวณหาขนาดของตัวอยาง (สินพันธุแพินิจ 2551:133) ซ่ึงได

สถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณแในการทํางาน 
5. จํานวนกิจการที่รับทําบัญช ี
6. สถานภาพการทํางาน 
7. ลักษณะการดําเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล 

ความรู๎ความเข๎าใจ เรื่องภาษีเงินได๎นิตบิุคคลของผู๎ท า
บัญชใีนจังหวัดตาก 

-  ดานเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65ทวิ   
และมาตรา 65 ตรี 
 

 
ป๓ญหาเกี่ยวกบัการค านวณ 
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร 
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ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 102 คนโดยใชแบบสอบถามสงทางไปรษณียแไปยังกลุมผูทําบัญชีในจังหวัดตาก  ตามภูมิลําเนาที่แจงไวกับสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดตาก  
 
ค านิยามศัพท๑ที่ใช๎ในการวิจัย 

ผ๎ูท าบัญชีในจังหวัดตาก  หมายถึง ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไมวาจะไดทําในฐานะเป็นลูกจางของผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชีหรือไมก็ตาม โดยผูทําบัญชีตองเป็นผูที่มีคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผูทําบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดไว 

ภาษีเงินได๎นิติบุคคล  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากการมีเงินไดของนิติบุคคล โดยมีฐานการจัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิ ซ่ึงคํานวณไดจากรายไดหัก
รายจายของกิจการที่เกิดขึ้นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ผ๎ูเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคล  หมายถึง  ผูที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65  ตรี  แหงประมวล
รัษฎากร 

ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องภาษีเงินได๎นิติบุคคล   หมายถึงความรูความเขาใจภาษีเงินไดนิติบุคคลเกี่ยวกับ   ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับประมวล
รัษฎากรตามมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65  ตรี 

กฎหมายประมวลรัษฎากร   หมายถึง  กฎหมายประมวลรัษฎากรที่วาดวยภาษีเงินไดนิติบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย 
-เง่ือนไขตางๆ ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
-รายจายตองหามไมใหถือเป็นรายจาย และรายจายที่ประมวลรัษฎากรยอมใหถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ   เพื่อเสียภาษี

เงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65  ตรี  แหงประมวลรัษฎากร 
 
ประโยชน๑ที่จะไดร๎ับ 

1.  ทําใหทราบถึงความรูความเขาใจเร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก 
2.  ทําใหทราบถึงระดับปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร 
3.  สามารถใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีภาษีอากรได 
4.  สามารถนําไปประยุกตแใชเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู ความสามารถของผูทําบัญชี  ใหมีศักยภาพสูงขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษา

คนควาวิจัยเร่ือง ภาษีเงินไดนิติบุคคลตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการศึกษา  แบงออกเป็น  2  สวนดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล ของผูตอบแบบสอบถาม ที่เป็นกลุมตัวอยางซ่ึงประกอบดวย  3   สวนคือ 

1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.2 ความรูความเขาใจเร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก 
1.3 ปใญหาเกีย่วกบัการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร 

 1.1  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง   อายุระหวาง 36 - 45   ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี   
ประสบการณแในการทํางานดานบัญชี   5-10  ปี  จํานวนกิจการที่รับทําบัญชีนอยกวา  30  ราย  สถานภาพการทํางานรับจางทําบัญชีอิสระ  ลักษณะการ
ดําเนินงาน/กิจการของนิติบุคคลที่รับทําบัญชีประเภทคาปลีก  
 1.2  ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องภาษีเงินได๎นิติบุคคลของผู๎ท าบัญชีในจังหวัดตาก 
 จากการศึกษาความรูความเขาใจเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก  พบวาผูทําบัญชีในจังหวัดตากมีความรูความเขาใจ
เร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับ ความรูความเขาใจในระดับปานกลาง ถึงความรูความเขาใจระดับมาก  คือดานรายไดที่ไดรับการยกเวนตองนํามาหัก
ออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ดานรายจายที่มีสิทธิหักเพิ่มตองนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี  ดานการหักขาดทุนปีกอนไมเกิน 5  รอบบัญชี อยูใน
ระดับมาก ดานรายการหักคาใชจายการกุศล สาธารณประโยชนแ การศึกษาหรือการกีฬา ดานรายจายตองหามตามประมวลรัษฎากร ตองนํามาบวกกลั บ
กําไรสุทธิทางบัญชี ดานรายการที่ใหถือเป็นรายไดตามประมวลรัษฎากร ตองนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี อยูในระดับปานกลาง 

1.3  ป๓ญหาเกี่ยวกบัการค านวณก าไรสทุธิทางภาษีอากร 
สรุประดับปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรพบวา  ภาพรวมมีปใญหาอยูในระดับมาก (   = 3.68 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ  

พบวาขอที่มีระดับปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรสูงสุดคือการตีราคาสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (   = 3.77 ) 
รองลงมา การรับรูรายไดจากลูกหนี้เงินกูยืมกรรมการและการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยแ(   = 3.73 )นอยสุดคือรายจายที่
เกิดขึ้นแตเป็นรายจายตองหามทางภาษี  (   =3.54 ) 
 สํวนที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานของการศึกษาคือสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน มีปใญหาเกี่ยวกับ
การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรตางกัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาสถานภาพทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ประสบการณแในการทํางานดานบัญชี  จํานวนกิจการที่รับทําบัญชี   สถานภาพการทํางาน  และลักษณะการดําเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคลที่รับทํา
บัญชี มีระดับนัยสําคัญ  0.727  0.877  0.963  0.555  0.973 0.393  ตามลําดับ ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากผลที่ไดมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่กําหนดไว แสดงวาสถานภาพทั่วไป คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณแในการทํางานดานบัญชี จํานวนกิจการที่รับทําบัญชี สถานภาพการ
ทํางาน และลักษณะการดําเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคลที่รับทําบัญชีตางกัน  มีปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรไมตางกัน  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรูความเขาใจเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคล ของผูทําบัญชีในจังหวัดตาก   มีสาระสําคัญที่ควรพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบกับ
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม  ตามบทความตางๆ ดังนี้ 
 ในการศึกษาถึงความรูความเขาใจเร่ืองภาษีเงินไดนิติบุคคล ของผูทําบัญชีในจังหวัดตากแยกความรูความเขาใจเป็นดาน  คือดานรายการที่
ใหถือเป็นรายไดตามประมวลรัษฎากร ตองนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี  ดานรายจายตองหามตามประมวลรัษฎากร  ตองนํามาบวกกลับกําไรสุ ทธิ
ทางบัญชี ดานรายไดที่ไดรับการยกเวน ตองนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ดานรายจายที่มีสิทธิหักเพิ่ม  ตองนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี 
ดานการหักขาดทุนปีกอนไมเกิน 5 รอบบัญชี ดานรายการหักคาใชจายการกุศล สาธารณประโยชนแ การศึกษาหรือการกีฬา  ทุกประเด็นเหลานี้อยูในระดับ
ปานกลางและระดับมาก 
 สวนในการศึกษาถึงปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรในเรื่องการคิดคาเสื่อมราคาในทางบัญชีแตกตางกับทางภาษี  การรับรู
รายไดจากลูกหนี้เงินกูยืมกรรมการ  การรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยแ  การทําลายสินคาคงเหลือ  การตีราคาสินคาคงเหลือ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  การจําหนายหนี้สูญในทางภาษีอากร การหักขาดทุนปีกอนๆ รายจายที่เกิดขึ้นแตเป็นรายจายตองหามทางภาษี  อยูในระดับมาก 
 การทดสอบสมมุติฐาน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานเน่ืองจากผลที่ไดมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  ที่กําหนดไว  แสดงวาผูทําบัญชี
ในจังหวัดตากที่มีขอมูลทั่วไปแตกตางกัน  มีปใญหาเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรไมตางกัน 
   
ข๎อเสนอแนะ 
 1.  ผูทําบัญชีควรศึกษาและทบทวนหลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรอยางสม่ําเสมอ  แลวทําการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการใหการแนะนําหรือจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมและทบทวนความรูความเขาใจใหแกผูทําบัญชีเกี่ยวกับ
หลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร  โดยเฉพาะดานที่ผูทําบัญชีมีความรูความเขาใจในระดับนอย หรือปานกลาง 
 ข๎อเสนอแนะในการศึกษาตํอเนื่อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะผูทําบัญชีที่อยูในจังหวัดตาก   ในการศึกษาครั้งตอไปหากศึกษาจากพื้นที่อื่นๆ นาจะมีผลที่แตกต างกัน
ออกไป  ซ่ึงจะทําใหไดผลการศึกษาที่เป็นประโยชนแตอผูทําบัญชี  และตอเจาหน าที่ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับ
หลักเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรตอไป 
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แรงจูงใจในการศึกษาตํอระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ตาก 
Motivation Factors of Bacherlor‖s Degree Students  to Pursue a study at Northern College Tak  

 
นทีกานต๑ คงอ๎วน1 ธิติมา  ตกแตํง2 

Nateekarn Kongoun,  Titima Toktang 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตากมีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามใน
การรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 380  คน การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาเฉลี่ย และ การหาคารอยละ 

ผลวิจัยพบวา สาขาวิชาที่กลุมเปูาหมายสนใจเลือกเรียนมากที่สุดซ่ึงอยูในคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอมคือ อนามัยและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 51 คน คิดเป็นรอยละ 13.42 รองลงมา การจัดการสุขภาพชุมชน จํานวน 50 คน คิดเป็นรอยละ 13.16 และสุดทายมีผูไมสนใจจํานวน 49 คนคิด
เป็นรอยละ 12.89% 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแนตาก 
 
Abstract 
 The objective of this survey research was to study Motivation Factors of Bacherlor’s Degree Students  to Pursue a study 
at Northern College Tak. The research tool was questionnaire in Tak . The  sample  size  consisted of 380 populations from Tak. 
Statistics used were percentage and mean 

The results revealed that the public relations were the first Motivation Factors of  Bacherlor’s Degree Students to 
Pursue a study at Northern College Tak was Major Environmental Health 13.42 % . Second was Community Health Management 
and last was ignore 12.89% 

 
Keywords : Motivation , Northern College 

 
บทน า 
 การศึกษาในประเทศไทย เป็นการศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย  โดยภาครัฐจะเขามาดูแลโดยตรงและเปิดโอกาสให
เอกชนมีสวนรวมในการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา สําหรับการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยนั้นไดกําหนดใหพลเมืองไทย
ตองจบการศึกษาอยางนอยที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตองเขารับการศึกษาอยางชาสุดเมื่ออายุ 7 ปี ซ่ึงการศึกษาภาคบังคับนี้เป็นสวนหนึ่ง
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบงออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปีและมัธยมศึกษา 6 ปี นอกจากนี้แลวการศึกษาขั้นพื้นฐานยังรวมถึงการศึกษาปฐมวัย
อีกดวยทั้งนี้รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สวนการ
บริหารและการควบคุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปใจจุบันการศึกษาในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยางไรก็ตามการจัด
การศึกษาของประเทศไทยนั้นถูกมองวาลาหลังและลมเหลวเสมอมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 วา 
เด็กไทยมีระดับเชาวนแปใญญา 98.59 ซึ่งต่ํากวาคามัธยฐานของเชาวนแปใญญาทั้งโลกที่ระดับ 100 โดยเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสติปใญญานอยที่สุด 
สูงขึ้นมาจึงเป็นภาคใต ภาคเหนือ และภาคกลางตามลําดับ (นิชาภา ภาปใทมาสนแ, 2555). 
 ดังนั้น การศึกษาเป็นปใจจัยหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการวางรากฐานของความเจริญกาวหนาของประเทศทั้งปใจจุบันและใน
อนาคต การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และเปิดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึง  ตั้งแตการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 
จนกระทั่งถึงในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ 
 ในยุคสังคมแหงการเรียนรูที่มีความรูและภูมิปใญญาของมนุษยแถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการสรางศักยภาพและการแขงขันกันสงผลใหหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของตางๆหันมาใหความสําคัญและทบทวนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยางจริงจังเพื่อเปูาหมายในการพัฒนากําลังคนให มี
ความสามารถที่จะพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใหกาวหนาสูโลกในยุคทศวรรษใหม ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นแหลง
รวมวิทยาการหลากหลายแขนงและเป็นศูนยแรวมของนักวิชาการที่มีความรูความสามารถสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงไมนาแปลกใจเล ยที่มี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนอยูมากมายในประเทศไทยซ่ึงนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทาสามารถเลือกที่จะ
เรียนคณะที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดไดตามความตองการโดยมหาวิทยาลัยในแตละที่ก็จะมีกลยุทธแทางการสื่อสารทางการตลาดที่ดึ งดูดใจใหนักเรียน
เขามาศึกษาตอดวยกลยุทธแทางการส่ือสารทางการตลาดที่แตกตางกันซ่ึงจะเห็นวาจากขอมูลดังกลาวขางตน ของการเลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอของ
เยาวชนของชาติเพราะหากเขาเหลานั้นไดเลือกเรียนในคณะที่ตนสนใจก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพทางดานอาชีพตอไปในอนาคตได  (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ และคณะ, 
2550) อีกประการหนึ่งทางวิทยาลัยนอรแเทิรแนตากไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเชนเดียวกันจึงไดพยายามพัฒนาหลักสูตรตางๆใหสอดคลองกับ

                                                           
1 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  nateekarn1917@gmail.com 
2 อาจารยแ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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ความตองการของตลาดแรงงาน ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรแ คณะศึกษาศาสตรแ คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและ
สิ่งแวดลอม   

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก เพื่อจะไดทราบวาสาขาวิชา
ไหนเป็นที่ตองการของตลาดมากที่สุดและอีกประการหนึ่งยังไดทราบถึงแนวทางในการประชาสัมพันธแนักเรียนใหเขามาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาแหงนี้
อีกดวย 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation)  
ความหมายของแรงจูงใจ 

             แรงจูงใจเป็นคําที่ใชกันมากแตบางครั้งก็ใชกันไมคอยถูกตอง ความจริงแลวแรงจูงใจใชเพื่ออธิบายวาทําไมอนิทรียแจึงการกระทาํอยางนั้นและทํา
ใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง 
             คําวา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere” ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา 
“เป็นสิ่งที่โนมนาวหรือมักชกันําบุคคลเกิดการกระทาํหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจ
มากในทุกๆวงการ 
             สําหรับโลเวลลแ (Lovell, 1980: 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา”เป็นกระบวนการที่ชักนําโนมนาวใหบคุคลเกิดความมานะพยายาม
เพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ” 
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวาการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทาํกจิกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤตกิรรม
นั้นเพื่อใหบรรลุเปูาหมายที่ตองการ 
             สรุปไดวาการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคแบางอยางซ่ึงจะเห็นได
พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤตกิรรมที่มิใชเป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเราปกติธรรมดา ยกตวัอยางลักษณะของการตอบสนองส่ิงเราปกติคือ การขาน
รับเมื่อไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเชน พนักงานตั้งใจทํางานเพื่อหวงัความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ 

แรงจูงใจตํอพฤติกรรมของบุคคลในแตลํะสถานการณ๑ 
             แรงจูงใจจะทําใหแตละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราที่เหมาะสมที่สุดในแตละสถานการณแทีแ่ตกตางกันออกไป พฤติกรรมที่
เลือกแสดงนี้ เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคลสภาพแวดลอมดังนี ้
             1.ถาบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทาํกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามทาํใหเกิดผลเร็วที่สุด 
             2.ความตองการจะเป็นแรงกระตุนที่ทําใหทํากจิกรรมตางๆเพื่อตอบสนองความตองการนั้น 
             3.คานิยมที่เป็นคุณคาของสิ่งตางๆ เชนคานิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จรยิธรรม วิชาการ เหลานีจ้ะเป็นแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของ
พฤติกรรมตามคานิยมนั้น 
             4.ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ก็จะทาํงานดวยความทุมเท 
             5.ความมุงหวังที่ตางระดับกนั ก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่ตั้งระดับความมุงหวังไวสูงจะพยายามมากกวาผูที่ตั้งระดับความมุงหวัง
ไวต่ํา 
             6.การแสดงออกของความตองการในแตละสังคมจะแตกตางกันออกไป ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวา
นั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการแสดงความตองการที่ตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน 
             7.ความตองการอยางเดียวกนั ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได 
             8.แรงจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได 
             9.พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกัน เชนตั้งใจทํางาน เพื่อไวขึ้นเงินเดือนและไดชื่อเสียง
เกียรติยศ ความยกยองและยอมรับจากผูอื่น 

ลักษณะของแรงจงูใจ 
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้ 
1.แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 
แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความ

ตองการฯลฯส่ิงตางๆดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานที่เห็นองคแการคือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอ
องคแการ และองคแการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่ดีแตดวยความผูกพันพนกังานก็รวมกนัลดคาใชจายและชวยกันทํางาน
อยางเต็มที่ 

2.แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 
             แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตวับุคคลที่มากระตุนใหเกดิพฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยก
ยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการส่ิงตอบแทนเทานั้น 
ที่มาของแรงจูงใจ 
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             แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกันเชน อาจจะเนื่องมาจากความตองการหรือแรงขับหรือสิ่งเรา หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือจาก
การเก็บกดซ่ึงบางทีเจาตัวก็ไมรูตัว จะเหน็ไดวาการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ไมมีกฎเกณฑแแนนอนเน่ืองจากพฤตกรรมมนษุยแมีความซับซอน แรงจูงใจอยาง
เดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกนั  แรงจูงใจตางกันอาจเกิดพฤตกิรรมที่เหมือนกันก็ไดดังนั้นจะกลาวถึงที่มาของแรงจูงใจที่สําคัญพอสังเขปดังนี้ 

ความต๎องการ (Need) 
             เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุลใหตัวเอง  เชน เมื่อรูสึกวาเหนือ่ยลาก็จะนอนหรือนั่ง
พัก ความตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเป็นสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ นกัจิตวิทยาแตละทานอธิบายเร่ือง
ความตองการในรูปแบบตางๆกันซ่ึงสามารถแบงความตองการพื้นฐานของมนุษยแไดเป็น 2 ประเภททําใหเกิดแรงจูงใจ 
   1.แรงจูงใจทางดานรางกาย (physical motivation) 
             เป็นความตองการเกีย่วกับอาหาร น้ํา การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภยั การไดรับความเพลิดเพลิน การลดความเครงเคียด 
แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผูใหญตอนปลายเนื่องจากเกิดความเส่ือมของรางกาย 

2.แรงจูงใจทางดานสังคม (social motivation) 
             แรงจูงใจดานนี้สลับซับซอนมากเป็นความตองการที่มีผลมาจากดานชวีวิทยาของมนุษยแในความตองการอยูรวมกันกับครอบครัว เพือ่นฝูงใน
โรงเรียน เพื่อนรวมงาน เป็นความตองการสวนบุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซ่ึงในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลที่
เขมแข็งและเหนียวแนนมาก 
             ความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจูงใจดานรางกาย  คือแรงจูงใจดานสังคม  เกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกดวยความตองการ
ของตนเองมากกวา ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ 

แรงขบั (drives) 
             เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการ
แลวความตองการนั้นไปผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวาเป็นแรงขับ เชนในการประชุมหนึ่งผูเขาประชุมทั้งหิว ทั้งเหนือ่ย แทนทีก่ารประชุมจะราบรื่นก็
อาจจะเกิดการขัดแยงหรือเพราะวาทกุคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซ่ึงอาจจะทาํใหขาดการไตรตรองที่ดีก็ได 

สิ่งลํอใจ (incentives) 
             เป็นสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายทีต่ั้งไวถือเป็นแรงจูงใจภายนอก เชน  ตองการใหพนักงานมาทาํงาน
สม่ําเสมอก็ใชวิธยีกยองพนักงานที่ไมขาดงานโดยจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไมขาดงานหรือมอบโลใหแกฝาุยที่ทํางานดีประจาํปี สิ่งลอใจอาจ
เป็นวัตถุ เป็นสัญลักษณแ หรือคําพูดที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ 

การตื่นตัว (arousal) 
             เป็นภาวะที่บุคคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพรอมที่จะคิด กลามเนื้อพรอมจะเคลื่อนไหว นักกีฬาทีอุ่นเครื่องเสร็จพรอมที่จะแขงขันหรือ
เลนกีฬา  องคแการที่มีบุคลากรที่มีความตื่นตัวก็ยอมสงผลใหทํางานด ีการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยแมีความตืน่ตัว 3 ระดับคือ 
             -การต่ืนตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเตนเกินไปขาดสมาธิ  
             -การต่ืนตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด 
             -การต่ืนตัวระดับต่ํามักจะทําใหทํางานเฉื่อยชา งานเสร็จชา  
             จากการศึกษาพบวาปใจจัยทีท่ําใหบุคคลตื่นตัวมีทั้งสิ่งเราภายนอกและภายใน  ไดแกลักษณะสวนตวัของบุคคลแตละคนที่มีตางกันทั้งบุคลิกภาพ 
นิสัยและระบบสรีระของผูนั้น 

การคาดหวัง (expectancy) 
             เป็นการต้ังความปรารถนาทีจ่ะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน พนักงานคาดหวังวาเขาจะไดโบนัสประมาณ 4-5 เทาของ
เงินเดือนในปีนี้ การคาดหวังทําใหพนกังานมีชีวิตชีวาซ่ึงบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังมักไมตรงกันเสมอไป ถาสิ่งที่
เกิดขึ้นหางกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทําใหพนักงานคับของใจในการทํางาน  การคาดหวังกอใหเกิดแรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่สําคัญตอ
พฤติกรรม  ถาองคแการกระตุนใหพนักงานยกระดับผลงานตนเองไดและพิจารณาผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังวาควรจะไดก็จะเป็น
ประโยชนแทั้งองคแการและพนักงาน 

การตั้งเปูาหมาย (goal setting) 
เป็นการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคลจัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูนั้น

ในการทํางาน  ธุรกิจที่มุงเพิ่มปริมาณและคุณภาพควรมีการต้ังเปูาหมายในการทํางานเพราะจะสงผลใหการทํางานมีแผนในการดําเนินการเหมือนเรือที่มี
หางเสือ เพราะมีเปูาหมายชัดเจน 

ทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) 
             Alderfer (อางถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540, หนา 307-310) ไดปรับปรุงลําดับขั้นความตองการของ Maslow เป็นความตองการ 3 ระดับ ดังนี้ 
             1. ความตองการดํารงชีวิตอยู (existence needs) คือ ความตองการทางรางกายและความปลอดภัย ความตองการรายได สวัสดิการและ
สภาพแวดลอมการทํางาน 
             2. ความตองการความสัมพันธแ (relatedness needs) คือ ความตองการทุกอยางที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธแระหวางบุคคลภายในสถานที่
ทํางาน 
             3. ความตองการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความตองการภายในเพื่อการพัฒนาสวนบุคคล ความตองการของบุคคลที่จะเจริญเติบโต
พัฒนา และใชความสามารถอยางเต็มที่ดวยการแสวงหาโอกาส และการเอาชนะความทาทายใหม ๆ 
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             ทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer มีความคลายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยแของ Maslow ที่วา ความตองการที่ยังไมตอบสนองจะจูงใจบุคคล
และเห็นดวยวา โดยทั่วไปบุคคลจะกาวขึ้นไปตามลําดับของความตองการจากระดับตํ่ากวากอนความตองการระดับสูง เมื่อความตองการระดับตํ่าไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการระดับตํ่าจะมีความสําคัญนอยลง แตอยางไรก็ตาม ภายใตสถานการณแบางอยาง บุคคลอาจจะกลับมายังความตองการ
ระดับตํ่าได เชน บุคคลที่คับของใจภายใน การตอบสนองความตองการการเจริญเติบโต อาจจะถูกใจใหตอบสนองความตองการความสัมพันธแที่ตํ่าลงมา จึง
ทําใหทฤษฎีนี้มีทั้ง สวนเหมือนและสวนตางกับทฤษฎีความตองการของ Maslow  

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของแมคคลแีลนด๑ McClelland 
              ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงความตองการความสําเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของ
เขา  ซ่ึงความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางานหมายถึงความตองการที่จะทํางานใหดีที่สุดและทําใหสําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว  เมื่อตนทําอะไรสําเร็จ
ไดก็จะเป็นแรงกระตุนใหทํางานอื่นสําเร็จตอไป  หากองคแการใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว 
              ในชวงปีค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล (thematic 
apperception test (tat) เพื่อวัดความตองการของมนุษยแ โดยแบบทดสอบTAT เป็นเทคนิคการนําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนดแไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการที่ไดจากแบบทดสอบTAT ซ่ึง
เขาเช่ือวาเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้ 
              1.ความตองการความสําเร็จ (need for achievement (nach) เป็นความตองการที่จะทําสิ่งตางๆใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ  จาก
การวิจัยของ McClelland  พบวา  บุคคลที่ตองการความสําเร็จ (nach) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับขอมูล
ปูอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง  มีความชํานาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และกลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว 
              2.ความตองการความผูกพัน (need for affiliation (naff) เป็นความตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น ตองการเป็นสวนหนึ่งของกลุม ตองการ
สัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น บุคคลที่ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณแการรวมมือมากกวาสถานการณแการแขงขัน โดยจะพยายามสรางและรักษา
ความสัมพันธแอันดีกับผูอื่น 
              3.ความตองการอํานาจ (need for power (npower) เป็นความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธพิลเหนือผูอื่น บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูง  จะ
แสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง ตองการความเป็นผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่น และ
จะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการดังนี้ 
1.งานที่เปิดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแกปใญหาดวยตนเอง 
2.ตองการงานที่มีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา 
3.ตองการงานที่มีความแนนอนและตอเนื่องซ่ึงสรางผลงานไดและทําใหเขามีความกาวหนาในงานเพื่อจะพิสูจนแตนเองถึงความสามารถของเขาได 
นอกจากงานในลักษณะดังกลาวแลวแมคคลีแลนดแไดพบวาปใจจัยที่สําคัญอีกปใจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพคือ

สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับงานที่เขาทําดวย 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจยัเป็นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การหาประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดขอมูลจากฝุายประชาสัมพันธแของวิทยาลัยนอรแเทิรแน โดยแยกเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 ,660 คน 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3,337 คน รวมทั้งสิ้น 5,997 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน380 
คน (คํานวณจากสูตรของตาราง Krejcie & Morgan) 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหลงขอมูลที่ไดทําการศึกษาขอมูลดังกลาวโดยการคนควาจากเอกสาร หนังสือ รวมถึงการใชตาราง 
Krejcie & Morgan ในการสุมตัวอยางประชากร 
  2. แจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงเทียบเทา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 380 คน  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลําดับการสรางเครื่องมือ ดังนี้  
1. ศึกษาหลักการและทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับบทบาทกลยุทธแการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

       2. สรางแบบสัมภาษณแใหครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย  
      3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยแที่ปรึกษาแกไข ปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน ทั้งดานเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมใน
การใชถอยคํา สํานวน ภาษาความชัดเจน ความยากงายของคําถาม รวมทั้งครอบคลุมและตรงตามเนื้อหาที่ตองการแลวนํามา จัดทําเป็นแบบสัมภาษณแ 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผลการศึกษาขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 53.90 รองลงมาเป็นผูหญิง รอยละ 46.10 ตามลําดับ สวนใหญ
นับศาสนาพุทธมากที่สุด รอยละ 74.50 รองลงมาเป็นศาสนาคริสตแ รอยละ17.60 และศาสนาอิสลาม รอยละ 7.90 รายไดของผูปกครองสวนใหญมากกวา
เดือนละ 20,001 บาท คิดเป็นรอยละ 38.90 รองลงมาอยูในชวง 10,001-15,000 บาท รอยละ 32.60 และชวง 15,000-20,000 บาท รอยละ 27.40 
ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพหลักเป็นขาราชการ รอยละ 36.30 บาท รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 17.90 เป็นเจาของกิจการรอยละ 
17.06 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 

ผลการประเมินแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอรแเทิรแน ตากพบวากลุมตัวอยางสนใจสาขาอนามัยสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
51 คน คิดเป็น รอยละ 13.42 รองลงมา สาขาการจัดการชุมชน 50 คน คิดเป็นรอยละ 13.16 ไมสนใจคณะใดเลย 49 คน คิดเป็นรอยละ 12.89 สาขาอา
ชีวอนามยัและความปลอดภัย 48 คน คิดเป็นรอยละ 12.63 สาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว 45 คน คิดเป็นรอยละ 11.85 สาขาปฐมวยั 31 คน คิด
เป็นรอยละ 8.16 สาขารัฐศาสตรแ 25 คน คิดเป็นรอยละ 6.58 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 22 คน คิดเป็นรอยละ 5.79 สาขานิติศาสตรแ 20คน คิดเป็นรอยละ 
5.26 สาขาบัญช ี12 คนคิดเป็นรอยละ 3.16 สาขาคอมพวิเตอรแธุรกิจ 10 คนคิดเป็นรอยละ 2.63 สาขาการจัดการทัว่ไป จาํนวน 10 คน คิดเป็นรอย
ละ 2.63 และสุดทายสาขาวิชาการตลาด จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 1.84 ดังแสดงในตารางที่ 2 

      ตารางที่ 2 แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของวิทยาลยันอรแทเทิรแน ตาก 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวน(คน) ร๎อยละ 
คณะบริหารธุรกิจ 
1.1 สาขาการตลาด 
1.2 สาขาคอมพวิเตอรแธุรกิจ 
1.3 สาขาบัญช ี
1.4 สาขาการจัดการทัว่ไป 

 
7 
10 
12 
10 

 
1.84 
2.63 
3.16 
2.63 

คณะนิติศาสตร๑และรัฐศาสตร๑ 
2.1 สาขานิติศาสตรแ 
2.2 สาขารัฐศาสตรแ 

 
20 
25 

 
5.26 
6.58 

คณะศึกษาศาสตร๑ 
3.1 สาขาปฐมวยั 

 
31 

 
8.16 

  

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร๎อยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
205 
175 

 
53.90 
46.10 

2. ศาสนา 
        พุทธ 
        คริสตแ 
        อิสลาม 

 
283 
67 
30 

 
74.50 
17.60 
7.90 

3. รายได๎ของผู๎ปกครอง 
         ต่ํากวา 10,000    บาท 
         10,001-15,000  บาท 
         15,001-20,000  บาท 
         มากกวา 20,001 บาท 

 
4 

124 
104 
148 

 
1.10 
32.60 
27.40 
38.90 

4. อาชีพ 
         เกษตรกร 
         รับจางทั่วไป 
         พนักงานบริษัท 
        ขาราชการ 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        เจาของกิจการ 

 
68 
38 
35 
138 
34 
67 

 
17.90 
10.00 
  9.20 
36.30 
  8.90 
17.60 
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คณะ/สาขาวิชา จ านวน(คน) ร๎อยละ 
คณะมนุษย๑ศาสตร๑ 
4.1 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
4.2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4.3 สาขาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป 

 
45 
22 
0 

 
11.85 
5.79 

0 
คณะสาธารณสุขศาสตร๑และสิ่งแวดล๎อม 
5.1 สาขาอนามยัและสิ่งแวดลอม 
5.2 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
5.3 สาขาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 
51 
50 
48 

 
13.42 
13.16 
12.63 

 
สรุปผลข๎อมูลและอภิปราย 

1. คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอมอันประกอบดวย สาขาอนามัยและสิ่งแวดลอม สาขาการจัดการชุมชนและสาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยสวนใหญเป็นคณะที่กลุมเปูาหมายสนใจเป็นอันดับตนๆโดยกลุมเปูาหมายใหความเห็นวาเป็นคณะที่จบไปแลวตลาดแรงงานตองการมาก 

2. คณะมนุษยศาสตรแ ประกอบดวย สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป              
ซ่ึงกลุมเปูาหมายสวนใหญสนใจสาขาการโรงแรมและทองเที่ยวเพราะเห็นวาจังหวัดตากเป็นเมืองทองเที่ยวดังนั้นนาจะเป็นโอกาสอันดีสําห รับการเขาสู
ตลาดแรงงาน 

3. คณะศึกษาศาสตรแ สาขาปฐมวัยมีคนสนใจมากโดยเฉพาะกลุมที่เป็นครูพี่เล้ียงเด็กเล็กที่ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเพราะอยากตอยอดทางดานอาชีพ
ของตนเอง 

4. คณะนิติศาสตรแและรัฐศาสตรแ โดยเฉพาะสาขารัฐศาสตรแมีคนตองการเรียนเชน ผูที่ทํางานองคแการสวนตําบล ขาราชการทองถิ่น ฯลฯ เรียน
เพื่อตอยอด สวนสาขานิติศาสตรแก็มีผูใหความสนใจโดยเฉพาะกลุมเปูาหมายที่เพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่6 หรือ เทียบเทา 
  5. คณะบริหารธุรกิจประกอบดวย สาขาการตลาด สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจและสาขาการจัดการทั่วไปเป็นคณะที่กลุมเปูาหมายให
เลือกนอยที่สุดในบรรดาคณะอื่นๆเพราะเมืองตากไมไดเป็นเมืองอุตสาหกรรมกลุมเปูาหมายจึงยังไมเห็นภาพชัดเจนวาจบไปจะไปทํางานอะไรดังนั้นจึงเป็น
อุปสรรคที่ทําใหกลุมเปูาหมายสมัครคณะฯนี้คอนขางนอย 
  จากงานวิจัยครั้งนี้เห็นไดวาการสรางแรงจูงใจตางๆไมวาจะเป็นในเร่ืองหลักสูตรและการสอนที่นาสนใจหรือการประชาสัมพันธแที่ดีก็สามารถทํา
ใหกลุมเปูาหมายมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยฯได 

ขอเสนอแนะ 
   จากผลการวิจัยพบวาการออกแนะแนวและทํากิจกรรมสันทนาการ ตางๆ  ชวยสรางความสนิทสนมกับกลุมเปูาหมายไดงายขึ้น เชน เวลา
นักเรียนไมเขาใจในบางสวนที่ประชาสัมพันธแแนะแนวไปก็สามารถสอบถามได ณ เวลานั้นทําใหเขาใจกันมากขึ้น หรือ ถาเขารวมฟใงการประชาสัมพันธแแนะ
แนวแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาที่นั่นนาสนใจอาจจะสมัครเรียนหรือบอกตอผูอื่นใหมาสมัครเรียนเพื่อไดความรูและตอยอดทางการศึกษาตอไป 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สําเร็จดวยดีเพราะความกรุณาจาก ดร.สิรินี วองวิไลรัตนแ  ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตนแ อาจารยแวลัยลักษณแ พันธุรี อาจารยแศศิวรรณ 
สงตาย อ. สุเวช พิมน้ําเย็น แหงวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ซ่ึงเป็นผูใหขอคิด คําแนะนํา และใหกําลังใจ ในการทําวิจัย ตลอดจนคณาจารยแทุกทานในคณะ
บริหารธุรกิจที่ไดใหความรู แบงปในประสบการณแและแนวคิดในการทําวิจัย 
 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่อนุเคราะหแและใหความรวมมือในการตอบคําถามใหแกผูวิจัยตามความเป็นจริง ซ่ึงผูทําวิจัย
ขอขอบพระคุณอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 ขอขอบคุณทานอธิการบดีและผูบริหารวิทยาลัยนอรแทเทิรแนที่จัดสรรทุนวิจัยใหในครั้งนี้ 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ประการที่สองเพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก และประการสุดทายเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยนักทองเที่ยวจํานวน 380 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1) นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 53.2 มากกวาเพศชายรอยละ 46.8 และ มีอายุระหวาง 15-25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีรายไดเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท ตอเดือน สวนใหญมาจากจังหวัดอื่น นิยมนํารถยนตแสวนตัวมาเองและสวนใหญมาเป็นครั้งที่ 2 

2) นักทองเที่ยวมีความประทับใจศักยภาพของเขื่อนภูมิพลในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.94 เมื่อพิจารณาในแตละปใจจัย ที่มีความพอใจ
ในระดับมาก ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว ดานสถานที่ ดานการเดินทาง และดานราคา สวนปใจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับนอยไดแก ดาน
โปรโมชั่น ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

3) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและศักยภาพทางการทองเท่ียวของเขื่อนภูมิพล มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
รวมเป็น 4.19 เมื่อพิจารณาในแตละปใจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการใหบริการ ดานแหลงทองเที่ยวสวนปใจจัยที่มี
ความพึงพอใจในระดับนอย ไดแก ดานความสามารถในการรองรับ 

4) สรุปแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตากหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดใหมีสถานที่จอดรถให
เพียงพอตอความตองการและการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยว เพราะในชวงวันหยุดมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลจํานวนมาก และ 
หนวยงานที่รับผิดชอบควรทําปูายเตือนบริเวณทางขึ้นเขาใหชัดเจนเพื่อความสะดวก ความปลอดภัยในกาเดินทางของนักทองเที่ยว และ หนวยงานที่
รับผิดชอบควรเพิ่มถังขยะเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล อีกทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดที่นั่งเ ลนพักผอนขึ้นให
เพียงพอกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล และหนวยงานที่รับผิดชอบควรเพิ่มจํานวนหองน้ําใหเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อความ
สะดวกของนักทองเที่ยวที่เขามาชมเขื่อนภูมิพล 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, แหลงทองเที่ยว, เขื่อนภูมิพล 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) investigate the potential of tourist attractions: Bhumibol Dam in Sam Ngao 
District, Tak Province, (2) explore the satisfaction of tourists who visited Bhumibol Dam in Sam Ngao District, Tak Province, (3) and 
offer the approaches to the development of tourist attractions: Bhumibol Dam in Sam Ngao District, Tak Province. The samples of 
the research were 380 tourists. The research instrument was questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) to calculate frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation. 

The findings of the research indicated that; 
1. Most tourists were females (53.2%) that were more likely than males (46.8%) in the age group of 15-25 years holding 

a bachelor's degree and being students with the monthly income of 5,000-10,000 Baht, and coming from out of town. Most 
tourists used private cars, and came to Bhumibol Dam for the second time. 

2. On the whole, the impression of tourists for the potential of tourist attractions: Bhumibol Dam in Sam Ngao District, 
Tak Province seemed to be at the high level ( X = 3.94). When each side was considered that had arithmetic means with 
descending order, it was found that the highest mean score at the high level seemed to be the side of attraction. Moreover, the 
inferior mean scores at the high level seemed to be the side of place, accessibility, and price respectively. The lowest mean 
score at the low level seemed to be the side of the promotion, and facilities respectively. 

3. On the whole, the satisfaction of tourists towards the generality and the potential of tourist attractions: Bhumibol 
Dam in Sam Ngao District, Tak Province seemed to be at the high level ( X  = 4.19). When each side was considered that had 
arithmetic means with descending order, it was found that the highest mean score at the high level seemed to be the side of 
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safety. Moreover, the inferior mean scores at the high level seemed to be the side of service, and tourist attractions respectively. 
The lowest mean score at the low level seemed to be the side of the ability to accommodate tourists. 

4. In terms of the approaches to the development of tourist attractions: Bhumibol Dam in Sam Ngao District, Tak 
Province, it can be said that the responsible agencies should provide a sufficient number of parking spaces to accommodate the 
number of vehicles of visitors, especially on vacation. In addition, the responsible agencies should provide clear warning signs on 
the hiking trails to help visitors steer clear of potential dangers, and prepare a sufficient number of waste bins for tourists. 
Moreover, the responsible agencies should provide sufficient sitting-out areas and rest rooms to accommodate tourists. 

 

Keywords :  The Development, Tourist Attractions, Bhumibol Dam 
 
บทน า 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหง ประเทศไทย พ.ศ.2522" ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 เป็นปี
ที่ 34 ในรัชกาลปใจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  มาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัตินี้ "อุตสาหกรรมทองเที่ยว" หมายความวา อุตสาหกรรมที่จัดใหมีหรือใหบริการ เกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งภายในและภายน อก
ราชอาณาจักรโดยมีคาตอบแทน และหมายความ รวมถึง ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศ
สําหรับนักทองเที่ยว ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยว ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเที่ยว 

โครงการสรางเขื่อนภูมิพลนี้ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2496 โดยในระยะแรกนี้ใชชื่อวา "เขื่อนยันฮี"  ถือเป็นเขื่อนคอนกรีตโคงและเป็นเขื่อน
อเนกประสงคแ แหงแรกของประเทศไทยเลยทีเดียว ตอมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกลาฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยใหใชเป็นชื่อเขื่อนนี้วา "เขื่อนภูมิพล" 

ปใจจุบันการทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญตอการสรางรายไดประชาชาติไทย เนื่องจากเป็นแหลงที่มาของรายได การเติบโตของการทองเท่ียวไทยได
สรางโอกาสในการทํางานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง  จึงกอใหเกิดการกระจายรายไดในขอบเขตพื้นที่กวางขึ้น
เพราะเหตุนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงขยายตัวอยางไมหยุดยั้งปใจจุบันสถานการณแการทองเที่ยวเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยใช
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเขามาเป็นกลยุทธแพัฒนาเศรษฐกิจ  ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเจริญเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องโยงใยกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เป็นอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูด
ใจนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเท่ียวชม เมื่ออุตสาหกรรมทองเท่ียวจําเป็นตองใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็นทรัพยากรหลัก ดังนั้นกิจกรรมใดๆที่
เกิดขึ้นจากการทองเท่ียวยอมจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทั้งดานบวกและดานลบไมมากก็นอยแตในสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยวนําไปสูการ
เคลื่อนไหวสําหรับการทองเที่ยวในแนวใหมซ่ึงเป็นการอธิบายถึงการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  การทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษแ การทองเที่ยวสีเขียวหรือการ
ทองเที่ยวที่ออนโยนตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อปูองกันผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมกอนที่ทุกอยางจะสายเกินไป 

ซ่ึงประเทศไทยไดมีการพัฒนาการทองเท่ียว ใหเขื่อนที่มีอยูเป็นแหลงทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว อาทิเชน เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทรแ 
เขือ่นวชิราลงกรณแเขื่อนอุบลรัตนแ เขื่อนปุาสักชลสิทธแ เขื่อนเจาพระยา เป็นตนซ่ึงเขื่อนแตละที่นั้นมีความสําคัญกับประเทศไทยมาก นอกจากนี้ยังมีเขื่อนที่สําคัญ
อีกแหงหนึ่งทางภาคเหนือ และ ถือวาเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตรแ
ยาวนานและมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอยางเชน เขื่อนภูมิพล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เขื่อนยันฮ ีตั้งอยูบริเวณเขาแกว อําเภอสามเงาจังหวัดตาก 

ลักษณะของเขื่อนเป็นเขื่อนคอนกรีตโคงเพียงแหงเดียวในประเทศไทย และเอเชียอาคเนยแ และใหญเป็นอันดับ 8 ของโลกในขณะนั้น สรางปิด
กั้นลําน้ําปิงที่บริเวณเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโคง 250 เมตร สูง 154  เมตร ยาว  486 เมตรความกวางของสันเขื่อน 6 เมตร             
อางเก็บน้ําสามารถรองรับน้ําไดสูงสุด 13,462  ลานลูกบาศกแเมตร สรางขึ้นเพื่อใชในการผลิตพลังงานไฟฟูาและดานชลประทาน ความยาวของลําน้ําจาก
เขื่อนถึงอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมเป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร รอบบริเวณเขื่อนภูมิพลเป็นแหลงพักผอน และเพาะพันธุแสัตวแน้ําจืดดวย นอกจากนั้นทาง
เขื่อนภูมิพลไดจัดทํา เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ สองฝใ่งลําน้ําปิงเหนืออางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลในเขตปุาสงวนแหงชาติแมตื่นเป็นเสนทางเดินศึกษาสภาพ
ความหลากหลายของพื้นที่ปุาดิบเขา และการฟื้นฟูสภาพปุา ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพปุาเต็งรังปุาเบญจพรรณ ความหลากหลายของภูเขาหิน ลํา
หวย และน้ําตก เพื่อใหนักทองเที่ยวมีโอกาสไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด อีกทั้งยังชวยสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษแภายในเขื่อนภูมิพล มีสถานที่
นาสนใจ ไดแก พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ํามีวัดพระพุทธบาทอยูบนยอดดอย ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาท และศาลาประดิษฐานองคแ
พระประธาน ทิวทัศนแโดยรอบสวยงาม เกาะวาเลนไทนแ เป็นเกาะเล็ก ๆมีหาดทรายสามารถเลนน้ําไดนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะทั้งสองได
โดยเชาเรือจากเขื่อนภูมิพลลองไปตามลําน้ําใชเวลาประมาณ 30 นาที 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศเพราะการ
ทองเที่ยวในประเทศนั้น มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้รัฐบาลยังไดมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ  ดั้งนั้น
ผูทําวิจัยจึงศึกษาเร่ืองการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเขื่อนภูมิพล นําไปสูเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของเขื่อนภูมิพลใหเป็นสถานที่ทองเที่ยว ที่มีนักทองเที่ยว
เดินทางมาเท่ียวชมมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
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3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

1. ทําใหทราบถึงศักยภาพของแหลงทองเท่ียว เขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 2. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

3. ทําใหรับทราบขอมูลและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1.  ข๎อมูลและแหลํงของข๎อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจในการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล  อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล โดยใชแบบสอบถามจํานวน 380 ชุดและนํามาประมวลผลเพื่อประเมิน
ศักยภาพการใหบริการของเขื่อนภูมิพล เพื่อที่จะไดนําไปพัฒนาและปรับปรุงเขื่อนภูมิพล 

1.1 ข๎อมูล 
 (1) ขอมูล ศักยภาพความพรอมของแหลงทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(2) ขอมูล ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
(3) ขอมูลแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
1.2 แหลํงของข๎อมูล 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแกเป็นขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักทองเที่ยวที่เดินทางเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอ             

สามเงา จังหวัดตากจํานวน 380 คน เพื่อทราบพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยว ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเองโดยมีการกระจายการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุมเปูาหมาย 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่ไดมีบุคคล หองสมุดหรือหนวย งานอื่นๆ เก็บรวบรวมไวแลว เชน รายงานการวิจัย เอกสาร
สิ่งพิมพแ เว็บไซตแ และสถิติที่เกี่ยวของกับงานวิจัย รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่การศึกษา เพื่อนําไปเป็นขอมูลพื้นฐาน 

2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
2.1 ประชากร 
- นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล 
- ประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงเขื่อนภูมิพล 
- หนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2 กลุํมตัวอยําง 
ประชากร จากขอมูล ทางสถิติของเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวานักทองเที่ยว ทองถิ่นและกลุมนักทองเที่ยวที่มาจาก

ตางจังหวัด ที่มาทองเที่ยวในเขื่อนภูมิพลอําเภอสามเงา จังหวัดตาก ในปี 2553 ประมาณ 610,000 คน ทั้งนี้ใน แตละเดือนอาจจะมีจํานวนนักทองเที่ยวที่
มีปริมาณที่แตกตางกัน ทางผูวิจัยจึงใชขอมูล ดังกลาว เป็นจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา คือ 610,000 คน ในปี 2556 และคิดเป็นจํานวน 50,833 คน
ตอเดือน ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการใชเวลา 2 สัปดาหแ จึงไดกลุมตัวอยาง 25,416 คน ตอ 2 สัปดาหแ เมื่อนําจํานวนประชากรที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
กลุมตัวอยางในตารางที่ 3.1 จะไดกลุมประชากรใกลเคียง คือ 30,000 คน จะไดกลุมตัวอยางไมนอยกวา 379 คน แตผูวิจัยเก็บ 380 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ตามตารางของ DarwinHendel (ตารางที่ 1) ที่ไดจากการสุมตัวอยางที่ไมใชความนาจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชวิธีสุม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

3.  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสรางขอคําถามตามขอบเขตของ

เนื้อหาและวัตถุประสงคแของการศึกษา แบงออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นคําถามขอมูลทั่วไป เป็นตัวแปรอิสระ ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน วัตถุประสงคแของการเดินทางมา

เท่ียวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวนผูรวมเดินทาง และเหตุผลของการมาทองเที่ยว ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามแบบปิด มี
จํานวนทั้งสิ้น 10 ขอ 

ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับระดับศักยภาพของ เขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตากในการรองรับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเขื่อนภูมิ
พล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตละคําถามมีคําตอบใหเลือกเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลินเคอรแท (Likert)  

ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล  อําเภอสามเงา จังหวัดตากตาก แตละ
คําถามมีคําตอบใหเลือกเป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลินเคอรแท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด การใหคะแนน
เหมือนในตอนที่ 2 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจที่มุงศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเที่ยวชม เขื่อนภูมิ

พล อําเภอสามเงา จังหวดตาก โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวและเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับสภาพ
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ความเป็นจริงมากที่สุด และนํามาตรวจสอบความสมบูรณแของขอมูลใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ 2 สัปดาหแ โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
จํานวน 380 ชุด 

5. วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
5.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) ที่เป็นขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ภูมิลําเนา วิธีการเดินทางและจํานวนครั้งที่เดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิจัย  โดย
หาคาความถี่และรอยละ 

5.2 ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นคาระดับศักยภาพดานสิ่งดึงดูดในการทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการเดินทาง ดาน
สินคาและผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานสถานที่ และดานโปรโมชั่น ในการรอบรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ในการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.3 ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ซ่ึงเป็นขอมูลแบบมาตรสวนประมาณคา (Ratingscale) เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ประกอบดวย 4 ดาน คือดานการใหบริการดานแหลงทองเที่ยว ดานการรักษาความปลอดภัย และดานความสามารถในการรองรับ นักทองเที่ยวที่เดินทาง
มาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตากโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.4 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นคําถามปลายเปิด (Open-endedQuestions) ใหนักทองเที่ยว ไดลงขอเสนอแนะในการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจยัดา๎นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล  สวนมากเป็นเพศหญิงอายุระหวาง 15-25 ปี การศึกษาระดับ             

ปริญญาตรี สวนใหญเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวโดยใช
รถยนตแสวนตัวเป็นพาหนะ นักทองเที่ยวสวนใหญ อ.สามเงา จ.ตาก สวนมากมาเป็นครั้งที่ 2 พรอมกับการไดลองเรือดูธรรมชาติ สวนมากเดินทางทองเที่ยว
ในวันหยุดเสารแ-อาทิตยแ และจะมีการพักคางคืนเพื่อลองแพ 

2. สรุปผลการวิจัยศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จากผลการศึกษาพบวาระดับศักยภาพของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานสิ่งดึงดูดใน

การทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการเดินทาง ดานสินคาและผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานสถานที่ และดานโปรโมชั่น ในการรองรับนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวานักทองเที่ยวมีความเห็นวาระดับศักยภาพของแหลงทองเที่ยวภาพรวม มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.94 เมื่อพิจารณาในแตละปใจจัย ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก  

ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเท่ียว มีผลตอความพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมากที่สุดซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 4.64 และ เมื่อพิจารณาในแตละ
ดานยอยแลว พบวา สิ่งดึงดูดใจมีความประทับใจในระดับมากที่สุด ไดแก สภาพแวดลอมของเขื่อน ความสวยงามของเขื่อน ทัศนียภาพของเขื่อน 
ดานสถานที่ มีผลตอความพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.49 และ เมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา สถานที่
การทองเท่ียวมีความประทับใจในระดับมากที่สุด ไดแก ภูมิทัศนแที่สวยงาม ความเพียงพอของที่พักผอนและจุดชมวิว มีเจาหนาที่ดูแลความสะดวกอยูเสมอ 
และ ความพึงพอใจในระดับนอยสุด ความเพียงพอของสถานที่นันทนาการ 

ดานการเดินทาง มีผลตอความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 4.24 และ เมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา 
เสนทางการเดินทางมีความประทับใจในระดับมากที่สุด ไดแก ความสะดวกในการเดินทาง เสนทางคมนาคม มีปูายบอกชัดเจน สถานที่ และ ความพึง
พอใจในระดับนอยสุด คือ ความสะดวกของที่จอดรถ 

ดานราคา มีผลตอความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.79 และเมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา ดานราคาของแหลง
ทองเที่ยวมีความประทับใจในระดับมากไดแก คาธรรมเนียมในการเขาชมเขื่อนภูมิพล ราคาการลองแพ ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ราคาที่พัก และความพึง
พอใจในระดับนอยสุดคือ ราคาของฝากและของที่ระลึก 

สวนปใจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับนอย ไดแก 
ดานโปรโมชั่น มีผลตอประทับใจอยูในระดับนอย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.49 และ เมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา โปรโมชั่นที่มีผล

ตอความพึงพอใจในระดับนอยสุด ไดแก ของสมนาคุณสวนลดในการลองแพ สวนลดในที่พักและรานอาหาร ตามลําดับ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีผลตอความประทับใจอยูในระดับนอย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.50 และเมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีผลตอความพึงพอใจในระดับนอยสุด ไดแก สถานที่จอดรถ หองน้ํา รานจําหนายของที่ละลึก สิ่งอํานวยความสะดวก                  
ความเพียงพอของที่ทิ้งขยะ ตามลําดับ 
สรุปผลการวิจัย ระดับศักยภาพของเขื่อนภูมิพลนักทองเที่ยวมีความประทับใจในระดับมาก  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 3.94 เมื่อพิจารณาในแตละปใจจัย ที่มี
ความพอใจในระดับมาก ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจในการทองเท่ียว ดานสถานที่ ดานการเดินทางและดานราคา สวนปใจจัยที่มีความพอใจในระดับนอย ไดแก 
ดานโปรโมชั่น และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

3. สรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล  อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานดานการ

ใหบริการ ดานแหลงทองเที่ยว ดานการรักษาความปลอดภัย และดานความสามารถในการรองรับ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลอําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก พบวานักทองเที่ยวมีความเห็นวาระดับความพึงพอใจของแหลงทองเที่ยวภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 
4.19 เมื่อพิจารณาในแตละปใจจัย ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก 
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ดานความปลอดภัย มีผลตอความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 4.40และเมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวาความ
ประทับใจที่มีผลตอความพึงพอใจในระดับมากไดแก เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปูายเตือนและชี้ทาง สภาพเสนทางในการเดินทางเขา-ออก และความ
พึงพอใจในระดับนอยสุดคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 

ดานการใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 4.31 และเมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา ความ
ประทับใจที่มีผลตอความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การบริการรถ/ยานพาหนะในเขื่อนการใหบริการของเจาหนาที่การประชาสัมพันธแ ปูายบอกทาง 
ความสะดวกดานการส่ือสาร และความพึงพอใจในระดับนอยสุดคือ ความสะดวกสถานที่/รับประทานอาหารดานแหลงทองเที่ยว มีผลตอความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 4.31 และเมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว พบวา ความประทับใจที่มีผลตอความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก 
ความสวยงามของเขื่อนภูมิพล สภาพแวดลอมบริเวณเขื่อนภูมิพล จุดชมวิวที่สวยงามความสะอาดบริเวณเขื่อนภูมิพล แหลงพักผอนหยอนใจ และความพึง
พอใจในระดับนอยสุด คือ ทัศนียภาพของเขื่อนภูมิพล  

สวนปใจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับนอย ไดแก 
ดานความสามารถในการรองรับ มีผลตอความพึงพอใจอยูในระดับนอย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น3.72 และเมื่อพิจารณาในแตละดานยอยแลว 

พบวา การใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจในระดับนอยสุด ไดแก สถานที่จอดรถ รานขายของที่ระลึกโทรศัพทแสาธารณะ รานอาหาร หองสุขา 
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและศักยภาพทางการทองเท่ียวของเขื่อนภูมิพล มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเป็น 4.19 เมื่อพิจารณาในแตละปใจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการใหบริการ ดานแหลงการ
ทองเที่ยว สวนปใจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับนอย ไดแก ดานความสามารถในการรองรับ 

4. สรุปผลการวิจัย ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวโดยรวมมดีังนี้ 
หนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดใหมีสถานที่จอดรถใหเพียงพอตอความตองการและการเดินทางเขามาเที่ยวของนักทองเที่ยว  เพราะในชวง

วันหยุดมีนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพลจํานวนมาก หนวยงานที่รับผิดชอบควรทําปูายเตือนบริเวณทางขึ้นเขาใหชัดเจนเพื่อความสะดวก  ความ
ปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเที่ยว และหนวยงานที่รับผิดชอบควรเพิ่มถังขยะเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล  
อีกทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดที่นั่งเลนพักผอนขึ้นเพื่อใหเพียงพอกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล  หนวยงานที่รับผิดชอบควรเพิ่ม
จํานวนหองน้ําใหเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อความสะดวกของนักทองเที่ยวที่เขามาชมเขื่อนภูมิพล 
 
อภิปรายผล 

1. อภิปรายผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลทั่วไป 
โดยภาพรวมจากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในเขื่อนภูมิพลมีอายุอยูในชวง 15-25 ปี ซ่ึงเป็นนักทองเที่ยวชวงวัยหนุมสาว ชอบความความตื่นเตนและความสวยงาม อีกทั้งยังมีความคลองตัว
ทั้งในการเดินทางและการทํากิจกรรมไดดีสวนใหญแลวนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจะเป็นนักเรียนนักศึกษามีรายไดอยูที่ 5,000-10,000 บาทตอเดือน 
สาเหตุที่มีรายไดนอยเนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนักทองเที่ยวกลุมนี้ยังไมมีรายไดเป็นของตนเอง อีกทั้งการเดินทางมา
ทองเที่ยวในเขื่อนภูมิพลคาใชจายในการเดินทางและทํากจิกรรมตางๆ ไมแพงมาก จึงเหมาะสมกับนักทองเที่ยวที่มีรายไดนอยถึงมากก็ได โดยสวนใหญแลว
นักทองเท่ียวเดินทางมากับครอบครัวโดยเลือกเดินทางมาทองเที่ยวตรงกับวันหยุดเสารแ-อาทิตยแ เป็นสวนมาก เนื่องจากวาหากเลือกเดินทางมาทองเที่ยว
วันหยุดก็สามารถพาครอบครัวมาเที่ยวพักผอนไดนานกวาวันธรรมดาและอาจเนื่องจากบางครอบครัวตองมีภาระหนาที่ทํางานในวันธรรมดาจึงทําใหไม
สามารถเดินทางมาทองเที่ยวในวันธรรมดาไดสอดคลองกับแนวคิดของ (Holloway,1983 อ๎างถึงใน บุษบา สุธีธร ,2541) ไดกลาวถึง การทองเที่ยว 
หมายถึงการที่คนเดินทางออกจากที่พัก หรือที่ทํางานไปยังสถานที่อื่นๆ ในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหลานี้จะทํากิจกรรมตางๆ ระหวางพักอาศัย ชั่วคราวใน
สถานที่ทองเท่ียว วัตถุประสงคแในการเดินทางตองการไปเยี่ยมญาติมิตร หรือทองเที่ยว และเพื่อความสะดวกนักทองเที่ยวสวนใหญเลือกการเดินทางโดยใช
รถยนตแสวนตัวเป็นพาหนะในการเดินทาง เนื่องจากการเดินทางกันเป็นครอบครัวถาใชรถยนตแสวนตัว ก็สามารถรองรับไดมากกวา มีความสะดวกสบายเป็น
สวนตัว สามารถแวะที่ไหนก็ไดและมีความคลองตัวสูง เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาถึงเขื่อนภูมิพลสวนมากมาพักผอนกับครอบครัว และลองเรือชมธรรมชาติ 
ชมวัด สถานที่สวยงามตางๆในเขื่อน แตสวนมากเมื่อนักทองเที่ยวเดิน ทางมาทองเที่ยวจะเดินทางมา 1-2วัน เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นคนในพื้นที่
ใกลเคียงสามารถเดินกลับไดโดยไมตองเสียเวลา สวนที่มีพักคางคืนบางสวนมากเป็นกลุมที่มาลองแพและมาหาขอมูลในการทํางาน เนื่องจากนักทองเที่ยวสวน
ใหญมีความรูระดับปริญญาตรีเป็นสวนมาก จึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวอนุรักษแธรรมชาติ และเนื่องมาจากปใจจุบันประเทศไทยมีการกลาวถึง 
การทองเที่ยวทางสื่อตางๆมากขึ้น เชนทางโทรทัศนแ วารสารสิ่งพิมพแตางๆ จึงเป็นสาเหตุใหนักทองเที่ยวสามารถรับรูขาวสารไดทางสื่อดังกลาวมาก 

2. อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับด๎านความศักยภาพ 
จากผลการศึกษาถึงสภาพทั่วไปและศักยภาพทางการทองเท่ียวภายใน เขื่อนภูมิพลอําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวา สภาพทั่วไปและศักยภาพ

ทางการทองเที่ยวภายในเขื่อนภูมิพลโดยรวมมีศักยภาพความพรอมมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานสิ่งดึงดูดใจใน
การทองเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่ง อาทิเชน สภาพแวดลอมบริเวณเขื่อนภูมิพล ความสวยงามของเขื่อนภูมิพล แหลงพักผอนหยอนใจ ทัศนียภาพของเขื่อนภูมิ
พล จุดชมวิวที่สวยงาม และความสะอาดของเขื่อนภูมิพล โดยเฉพาะความสวยงามและสภาพแวดลอมของเขื่อนภูมิพลเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก 
เนื่องจากเขื่อนภูมิพลมีบรรยากาศที่ดี มีจุดชมวิวสวย ซ่ึงสอดคลองกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กลาวถึงทรัพยากรการทองเที่ยววามีองคแประกอบอยาง
นอย 3 องคแประกอบ หรือ 3A’s ดังนี้ ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตองมีสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ซ่ึงสิ่งดึงดูดใจยอมแตกตางกันไปตามประเภทของแหลง
ทองเที่ยวแตละแหง เชน นักทองเที่ยวสนใจดานความสวยงามของธรรมชาติ ก็ชอบไปเที่ยวภูเขาหรือหาดทราย บางคนสนใจศิลปวัฒนธรรม ก็ชอบไปเที่ยวชม
วิถีชีวิตของชาวเขา เป็นตน ทั้งนี้ภาพลักษณแและราคาเขาชมของทรัพยากรทองเที่ยวก็มีสวนในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวชมดวย 
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แสดงใหเห็นวา เขื่อนภูมิพล มีสภาพทั่วไปและศักยภาพทางการทองเที่ยวนั้นมีความพรอมมาก ไมวาจะเป็นแหลงทองเที่ยวเองที่มีความ
สมบูรณแบรรยากาศที่ดีและความสวยงามของธรรมชาติสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาทองเที่ยวได ในดานการคมนาคม การเขาถึงแหลงทองเที่ยวก็มี
ความสะดวกสบายสามารถเดินทางไดวิธี เชนรถยนตแสวนตัว รถโดยสาร ประจําทางตาก-เขื่อน ที่มีรถออกใหบริการทุกวัน ในการเดินเป็นถนนที่เดินทางที่
ไดสะดวกสบายเนื่องจากเป็นเสนทางหลักถนนจึงมีการลาดยางตลอดเสนทาง อีกทั้งมีปูายบอกทางตลอด สวนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ก็ถือได
วามีความพรอมมาก ทั้งในดานเสนทางเขาออกแหลงทองเที่ยวและภายในตัวเมืองที่มีความสะดวกสบาย ดานความปลอดภัยก็มีเจาที่หนาคอยดูแลตลอด
ทุกวันการทํากิจกรรมตางๆก็มีความปลอดภัยสูง สวนในดานโครงสรางพื้นฐานภายในแหลงทองเที่ยวมีความสะดวกมาก เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวก
มากพอ เชน มีที่พักมาก สถานที่นั่งพักผอนหยอนใจ รานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รานขายของที่ระลึก สถานที่จอดรถ หองน้ําหองสุขา เรือที่ใหบริการ 
เจาหนาที่ใหบริหารขอมูล เจาหนาที่ในการใหความปลอดภัย รถประจําทาง 

3. อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับด๎านความพึงพอใจ 
จากผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พบวา นักทองเที่ยวมี

ความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานความปลอดภัยมากเป็นอันดับหนึ่ง อาทิเชน ดานเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยแสินที่นักทองเที่ยวพอใจมากเนื่องจากมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยดูแลอยางเครงครัด นอกจากนี้ในดานความสวยงามของเขื่อนภูมิพลก็เป็นที่ประทับใจและคุมคามากของกับการไดมาเที่ยวชมเขื่อนของ
นักทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับ สุพล นูรักษณ๑ (2540) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิงบวกของบุคคลเมื่อไดรับการ
ตอบสนองความตองการหรือไดรับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังพอใจในอีกหลายๆดาน เชน การใหบริการของเจาหนาที่ซ่ึงบริการให
ขอมูลเกี่ยวกับเขื่อนอยางเป็นกันเองและความพอใจในสถานที่รองรับเนื่องจากเขื่อนภูมิพลมีพื้นที่ใหญมากทําใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเพียงพอ 

แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในทุกดานของเขื่อนภูมิพล จึงนับไดวามีความพรอมมาก และเมื่อพิจารณาจากปใจจัยยอย พบวา
ปใจจัยดานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยแสินมีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะนอกจากจะพักผอนใหสบายแลวความปลอดภัยในชีวิตถือวาเป็นสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด ซ่ึงความปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยวเขื่อนภูมิพลถือวาดีมากจึงทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ และอยากกลับมาเท่ียวอีกครั้ง 

4. อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะของนักทํองเที่ยว 
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวใหความเห็นขอเสนอแนะคือ ทางหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดใหมีสถานที่จอดรถใหเพียงพอ 

ควรทําปูายเตือนบริเวณทางขึ้นเขาใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการดูทางของนักทองเที่ยว ควรเพิ่มถังขยะเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว ควร
จัดที่นั่งเลนพักผอนขึ้นเพื่อใหเพียงพอกับนักทองเที่ยวและควรเพิ่มจํานวนหองน้ําใหเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อความสะดวกของนักทองเที่ยวที่เขา
มาชมเขื่อนเพื่อที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากขึ้น 
 

ข๎อเสนอแนะ 
ข๎อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช๎ 
จากการศึกษาแหลงทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก สามารถนํามาวิเคราะหแเพื่อเป็นประโยชนแในการพัฒนาและปรับปรุงดาน

ศักยภาพของเขื่อนภูมิพล และสามารถเพิ่มกลุมนักทองเที่ยวในระยะยาวได 
 ข๎อเสนอแนะในการศึกษาตํอไป 

1. ศึกษาผลกระทบของการทองเท่ียวตอเขื่อนภูมิพล 
2. ศึกษาการวางแผนและพัฒนาตลาดการทองเท่ียวของเขื่อนภูมิพล 
3. ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการทองเท่ียวของเขื่อนภูมพิลกับชุมชนรอบเขื่อน 
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กลยุทธ๑การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
The Strategies of the Community Enterprise Management in Mueang Tak District, Tak Province 

 
  ดลนภา  ล าภู1 พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์2 และวลัยลักษณ๑  พันธุรี3 

Dolnapa Lumpoo, Phanpima Wannasut and Walailak Panturee 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยเร่ืองกลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  มีวัตถุประสงคแ  1) เพื่อสํารวจสภาพปใจจุบันและปใญหาของ

การจัดการวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อหาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง  จังหวัดตาก และ             
3) เพื่อเสนอกลยุทธแการจัดการวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก ประชากรของการวิจัย ไดแก วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  จํานวน 
321 แหง ตัวอยางวิสาหกิจชุมชน จํานวน 59 แหง จากทุกๆ ตําบลของอําเภอเมือง จังหวัดตาก ถูกเลือกมาเลือ กมาใชเก็บขอมูลและโดยการสัมภาษณแ  
เชิงลึกประธานกรรมการ วิสาหกิจชุมชนดีเดน อําเภอเมือง จังหวัดตาก พ.ศ. 2558 จํานวน 3 แหง และสัมภาษณแสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตัวอยางทั้ ง           
59 แหง ขางตน จํานวน 274 ราย สําหรับการวิเคราะหแขอมูลที่สําคัญใชการวิเคราะหแ SWOT การวิเคราะหแหาคารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาความแปรปรวน การวิเคราะหแปใจจัยและการวิเคราะหแการจัดกลุม  ผลการวิจัยพบวา  

1) วิสาหกิจชุมชนเกือบครึ่งหนึ่งเกิดจากการสงเสริมของหนวยงานภาครัฐและจากการแกไขปใญหารวมกันของสมาชิก เงินทุนในการ
ประกอบการเกือบรอยละ 70 มาจากการระดมทุนของสมาชิก ประมาณรอยละ 50 มีจํานวนสมาชิกต่ํากวา 15 ราย ปใญหาสําคัญของวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดตาก คือ วัตถุดิบในพื้นที่หายากและมีราคาแพง ตนทุนการผลิตสูง ขาดทุนในการผลิตสินคา สมาชิก ขาดความรวมมือ ความสามัคคี
และความรับผิดชอบ ภาครัฐไมคอยดูแลชวยเหลือโดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุน ขาดการประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนและขาดการฝึกอาชีพใหกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน  2) ปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดแก เรื่องประโยชนแที่ใหกับสมาชิ ก การบริหาร
วิสาหกิจชุมชน การจัดการสินคาและบริการ การบริหารสมาชิกและการดําเนินงานที่ดี จัดระบบความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ออกเป็น 5 กลุม พบวา มีกลุมดีเดนเพียงแหงเดียว คือ มีวิสาหกิจชุมชนเพียง 1 แหงที่จัดอยูในกลุมดีเดนคือ วิสาหกิจชุมชนกลุมไรนาสวนผสมบานหนอง
ตาเรือวิสาหกิจ มีอยูในกลุมดี 30 แหง อยูในกลุมปานกลาง 20 แหง อยูในกลุมที่ตองปรับปรุงบาง 4 แหง และกลุมที่ตองปรับปรุงมาก 4 แหง                 
3) กลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ควรเป็นกลยุทธแเชิงรุกเนื่องจากมีจุดแข็งมากและมีโอกาสมากกวาอุปสรรค  

 
ค าส าคัญ : กลยุทธแ, การบริหารจัดการ, วิสาหกิจชุมชน 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) explore the current conditions and problems the community enterprise 
management in Mueang Tak District, Tak Province, (2) investigate the factors influencing the success of the community enterprise 
management in Mueang Tak District, Tak Province, and (3) offer the strategies of the community enterprise management in 
Mueang Tak District, Tak Province. The participants of the research were 321 community enterprises in Mueang Tak District, Tak 
Province, and 59 community enterprises were selected from every sub-district of Mueang Tak District for collecting data. The 
research instrument was in-depth interview by the interviewees consisting of 3 chiefs of outstanding community enterprises of 
the Year 2015, and 274 members of 57 community enterprises in Mueang Tak District, Tak Province. The important data analysis 
method was SWOT analysis. The collected data were analyzed by percentages, arithmetic means, standard deviation, the 
variance, factor analysis, and cluster analysis. The findings of the research indicated that;  

(1) almost half of the community enterprises were supported by government agencies and solving problems of 
members with the capital for community enterprises almost 70% from mobilizing the capital from members, and approximately 
50% of community enterprises had less than 15 members. The important problems of community enterprises in Mueang Tak 
District, Tak Province contained many factors such as raw materials in the areas that were hard to find and expensive, high 
production costs, losing money in producing products, lacks of cooperation, unity, and responsibility of members, lack of 
government supports – receiving only budget, and lack of coordination between community enterprises, including lack of 
vocational training for members. (2) In terms of the factors influencing the success of the community enterprise management in 
Mueang Tak District, Tak Province, they contained the benefits for members, community enterprise management, product and 
service management, member administration, and good management. For the systems of the success of the community 
enterprises divided into 5 groups, it was found that there were only one excellent community enterprise; that is Bannongtareua – 
the community enterprise group of joint plantation, 30 good community enterprises, 20 community enterprises at average values, 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแฝุายวิจัย  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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4 community enterprises at below average values, and 4 community enterprises at poor values. (3) For the strategies of the 
community enterprise management in Mueang Tak District, Tak Province, it can be said that they should be approach strategies 
because they had a lot of strengths, and had more opportunities than threats.  

 
Keywords: Strategies, Management, Community Enterprise 

 
บทน า 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยในชวงเวลาที่กําหนด มีหนวยงานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนไดพยายามเขาไปพัฒนา
ปรับเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนไปตามแนวทางหรือนโยบายของหนวยงานตนเองเป็นหลัก ซ่ึงเป็นการพัฒนาแบบตางคนตางทํา ไมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยที่การพัฒนาตางๆ เหลานี้สวนใหญไมไดเกิดจากความตองการของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนวิสาหกิจ ชุมชนไมไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองแตอยางใด ตอมาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบมี
สวนรวมของวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ดังนั้นการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลนํามาใชในการพัฒนา โดยให
วิสาหกิจชุมชนสามารถกําหนดทางเลือกในการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองแทนนโยบายการพัฒนาจากภายนอก จากที่ผานมาปรากฏวามีหลาย
วิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาตนเองไปสูวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งมั่นคงทั้ง ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจน
ยังคงรักษาประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิ ปใญญาทองถิ่นที่สั่งสมมาตั้งแตบรรพบุรุษใหเกิดเป็นสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาวิสาหกิจตัวเองให 
เขมแข็งพึ่งพาตัวเองไดในที่สุด และสามารถนําไปเป็นแบบอยางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของประเทศได 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก ซ่ึงมีจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรในปใจจุบันเพียง 321 กลุม ทั้งที่มีการออก
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชนมาตั้งแต พ.ศ. 2548 อาจจะกลาวไดวา จํานวนวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละ 57 
กลุม โดยที่มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยเพียงกลุมละ 15 ราย ซ่ึงมีจํานวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับตําบลอื่น ๆ ที่มีจํานวนประชากรและ รายไดของประชากร
ใกลเคียงกัน สาเหตุสําคัญที่ทําใหการเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไมสูงเทาที่ควรเนื่องจากสวนใหญประสบปใญหาในดานการ
บริหารจัดการกลุม ทําใหกลุม วิสาหกิจชุมชนเหลานั้นไมประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและเลิกกิจการไปในที่สุด  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาปใจจัยที่สงผลตอความสํา เร็จในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก จุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก และกลยุทธแในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก ใหประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อนําไปใชในการเสนอแนะวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก และหนวยงานที่เกี่ยวของในการ บริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1. เพื่อสํารวจสภาพปใจจุบันและปใญหาของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2. เพื่อหาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก              

3. เพื่อเสนอกลยุทธแการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย  
1. ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยจะศึกษาเฉพาะกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ไดยื่นขอจด ทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตร

ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และกรมสงเสริมการเกษตรไดรับจดทะเบียนแลว 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยจะเสนอแนะกลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยเนน 6 ดาน ตอไปนี้  คือ ดานผูนําและการบริหาร

วิสาหกิจชุมชน ดานการวางแผนดําเนินงาน ดานการบริหาร การตลาด ดานการจัดการความรูและขอมูล ดานการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและลูกคา 
และดานการจัดการสินคาและบริการ  

3. ขอบเขตดานเวลา การวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จากคณะกรรมการ
บริหารวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  

 
ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ  

1. วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก กลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไปใชในการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ ไดแก ดานผูนําและการบริหารวิสาหกิจชุมชน ดานการวางแผนดําเนินงาน ดานการบริหารการตลาด ดานการจัดการความรู
และขอมูล ดานการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและลูกคา และดานการจัดการสินคาหรือบริการ  

2. วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอื่น ๆ นํากลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไปปรับปรุงแกไขดัดแปลงใหเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมตลอดจนประเภทและขนาดของวิสาหกิจชุมชนของอําเภอนั้น ๆ สําหรับนําไปใชในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให
ประสบความสําเร็จมากขึ้น  

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก และ อําเภออื่นๆ นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง
แกไขกฎ ระเบียบ เง่ือนไข วิธีดําเนินงานที่เอื้อประโยชนแตอการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหสูงขึ้น 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
             มนูญ สกุณี (2553) ไดศึกษาปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม วิสาหกิจชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ปใจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จเรียงตามลําดับ ไดแก การบริหาร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทิศทางวิสาหกิจชุมชน การบริหารการตลาด การจัดการความรูและขอมูลขาวสาร  
             สมิทธิ์ บรรณคร (2553) ไดศึกษาความสําเร็จของการดําเนินงานกลุมวิสาหกิจชุมชนแกว เจาจอม ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา ปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จประกอบดวยการผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา สรางความแตกตางของผลิตภัณฑแ การสราง
เอกลักษณแของสินคา และการสรางสังคมแหงการเอื้ออาทรมีการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
             กษมาพร พวงประยงคแ (2554) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกจิชุมชนการแปรรูป และผลิตภัณฑแ จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา แนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน คือ การสรางความ แตกตางดานผลิตภัณฑแและปรับปรุงใหมีคุณภาพ สรางการเรียนรูใหคนในชุมชนและเป็นแหลงเรียนรู  ใหกลุมคน
นอกชุมชน พัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารโดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางกลุม  
             ลินดา ลาเต (2555) ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความสําเร็จของ วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑแผาทอพื้นเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา  กลยุทธแการ ตลาดเพื่อสรางความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน คือการสรางความโดดเดนของผลิตภัณฑแผาทอพื้นเมือง                 
การรับผิดชอบตอสังคม การสรางความสัมพันธแและการสงเสริมการใหความรู 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอยําง  
ประชากร คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก ซ่ึงขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริม การเกษตรจํานวนรวมทั้งสิ้น 321 กลุม  
ตัวอยาง คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เลือกมาเป็นตัวแทนรอยละ 22 ซ่ึงเทากับ 59 กลุม (ตัวแทนรอยละ 22 คํานวณ

มาจากเกณฑแการเลือกตัวอยางที่ทราบจํานวน ประชากร แตจํานวนประชากรมีจํานวนนอย กลาวคือจะใชจํานวนตัวอยางรอยละ 15 ถึงรอยละ 30 ของ
จํานวนประชากรในกรณีที่จํานวนประชากรอยูระหวาง 100 ถึง 1000) เมื่อจําแนกจํานวนตัวอยาง วิสาหกิจชุมชนขางตนตามตําบลทั้ง 14 ตําบลของ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามสัดสวนของจํานวนประชากร วิสาหกิจชุมชนของแตละอําเภอ  

จ านวนประชากรและจ านวนตวัอยาํงวสิาหกิจชมุชนของอ าเภอเมือง จังหวดัตาก จ าแนกตามต าบล 

ต าบล 
วิสาหกิจชุมชน 

จ านวน (แหํง) สมาชิก (ราย) 
1. แมทอ 39 737 
2. ปุามะมวง 11 137 
3. หนองบัวใต 31 700 
4. วังประจบ 39 659 
5. ตลุกกลางทุง 18 599 
6. ระแหง 1 13 
7. หนองหลวง 5 64 
8. เชียงเงิน 2 16 
9.หัวเดียด 1 15 
10. หนองบัวเหนือ 38 571 
11. ไมงาม 18 346 
12. โปุงแดง 36 770 
13. น้ํารึม 16 330 
14. วังหิน 66 1,554 

รวม 321 6,511 
 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
1)  แบบสอบถามประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน  
2)  แบบสัมภาษณแเชิงลึก (Indept interview) ใชสัมภาษณแประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนดีเดนอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดตาก  
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน ใชวิธีสง แบบสอบถามประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนใหประธาน
กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เลือก มาเป็นตัวอยางจํานวน 59 แหง ตอบผานทางเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนดีเดนอําเภอเมือง จังหวัดตาก พ.ศ. 2555 ใชวิธีสัมภาษณแเชิงลึก ประธาน
กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนดีเดน อําเภอเมือง จังหวัดตาก พ.ศ. 2555 จํานวน 3 ราย โดยใชแบบสัมภาษณแเชิงลึก ประธานกรรมการบริหาร วิสาหกิจชุมชน
ดีเดนอําเภอเมือง จังหวัดตาก พ.ศ. 2555   
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3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ใชวิธีสง แบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ที่เลือกมาเป็นตัวอยางจํานวน 247 ราย ตอบผานทางอําเภอเมือง จังหวัดตาก รายละเอียดจํานวนตัวอยางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนของอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก จําแนกตามตําบล  

วิธีวิเคราะห๑ข๎อมูล  
1. ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหแความถี่คาสัดสวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของวิสาหกิจ

ชุมชน และศักยภาพวิสาหกิจ ชุมชนในดานตาง ๆ  
2. วิเคราะหแ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การวิเคราะหแ

ความถี่ การหาคาอัตราสวนกับขอมูลจาก การสัมภาษณแกรรมการวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก ตลอดจนขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อนํามาใช
ประกอบการกําหนดกลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

3. ใชสถิติเชิงอนุมานในการหาความสัมพันธแระหวางประเภทของวิสาหกิจชุมชน ขนาดของวิสาหกิจชุมชนกับศักยภาพดานตาง ๆ ของวิสาหกิจ
ชุมชน ไดแก การทดสอบความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยลักษณะการจัดการและศักยภาพดานตาง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน โดยใชวิธีการทดสอบที (t-test)  

4. ใชการวิเคราะหแปใจจัย (Factor analysis) ในการหาปใจจัยและความสําคัญของปใจจัยแตละดานทั้ง 6 ดานขางตนที่มีผลตอศักยภาพการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

5. ใชการวิเคราะหแการจัดกลุม (Cluster Analysis) ในการจัดกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามศักยภาพการบริหารจัดการใน
ปใจจุบัน  
 
ผลการวิจัย 

1.  วิสาหกิจชุมชนเกือบครึ่งหนึ่งเกิดมาจากการสงเสริมของหนวยงานภาครัฐ และจากการแกไขปใญหารวมกันของสมาชิก เงินทุนในการ
ประกอบกิจการเกือบรอยละ 70 มาจากการระดมทุนของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนสวนใหญถึงรอยละ 83 อยูในภาคการเกษตร ประมาณครึ่งหนึ่ง คือ รอย
ละ 54  มีจํานวนสมาชิกต่ํากวา 15 ราย ประธานวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นชายและหญิง จํานวนเทา ๆ กัน ประมาณ ครึ่งหนึ่งมีอายุ
ระหวาง 50 ถึง 59 ปี รอยละ 81 สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาลงมา ที่มีประสบการณแในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 6 ถึง 9 ปี มีรอยละ 
42 สวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนใหญรอยละ 61 เป็นหญิงที่มีอายุระหวาง 40 ถึง 49 ปี มีรอยละ 41 ที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาลงมามีถึงรอย
ละ 92 และประมาณหนึ่งในสามเป็นสมาชิกมาแลว 6 ถึง 9 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมเห็นวาไดปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ทั้ง 12 เรื่อง เชน การไมเอาเปรียบและซ่ือสัตยแตอลูกคา การเปิดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่น ๆ แกสมาชิก การให
กรรมการและสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบและขอบังคับของ วิสาหกิจ และมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินคาอยูในระดับปฏิบัติเป็น              
สวนใหญ เมื่อเปรียบเทียบระหวางวิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรและระหวางขนาด วิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกต่ํากวา 15 
รายและตั้งแต 15 รายขึ้นไป พบวา  คาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของทั้งสองภาคและทั้งสองขนาดไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมเห็นวาการปฏิบัติ งานในหนาที่และ ความรับผิดชอบของประธานวิสาหกิจชุมชนอยู
ในระดับปฏิบัติสวนมากและเมื่อพิจารณาการปฏิบัติใน แตละเร่ืองทั้ง 30 เร่ืองอยูในระดับปฏิบัติสวนมาก ยกเวนเรื่องเดียวคือ เรื่องการจัดทําแผนบริหาร
องคแกรและแผนประกอบการที่ปฏิบัติเป็นสวนนอย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตากถึงรอยละ 50 เห็นดวยกับการจัดการวิสาหกิจ ชุมชน
โดยรวม เมื่อพิจารณาในแตละเรื่องทั้ง 38 เรื่อง เชน  มีการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ มีการปลูกฝใงจิตสํานึกในการอนุรักษแธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมาชิก การทําใหกิจกรรมสวนใหญของวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จยกเวนเพียงเรื่องเดียวที่คอนขางเห็นดวยเทานั้น คือ การมีแผน
ควบคุมหรือบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ตาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบระหวาง วิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
และระหวางขนาดวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกต่ํากวา 15 รายและตั้งแต 15 รายขึ้นไป พบวา คาเฉลี่ยระดับความเห็นดวยของภาคการ เกษตร
แตกตางกับนอกภาคการเกษตรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตไมแตกตางกันระหวางวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกต่ํากวา 15 รายและตั้งแต 15 รายขึ้นไป 
ประธานวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมเห็นวาปใญหาสําคัญที่เกิดจากตัววิสาหกิจชุมชนเอง 5 ลําดับแรก เมื่อเรียงตามลําดับความสําคัญ
ไดแก วัตถุดิบในพื้นที่หายากและมีราคาแพง ตนทุนการผลิตสูงแตขายสินคาไดในราคาต่ํา  การบริหารการตลาด การขาดเงินทุนในการผลิตสินคาหรือ
บริการ และผลิต สินคาไดไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา สําหรับปใญหาสําคัญที่เกิดจากสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 5 ลําดับแรก เมื่อเรียงตามลําดับ
ความสําคัญไดแก สมาชิกขาดความรวมมือ ความสามัคคีและความรับผิดชอบ สมาชิกไปประกอบอาชีพอื่นเน่ืองจากไดรับผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิก
นอย สมาชิกไมยอมรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สมาชิกลงหุนนอยจึงไดรับผลตอบแทนนอยและสมาชิกสวนใหญมีอาชีพหลัก จึงไมมีเวลา
มาผลิตสินคาหรือบริการใหกลุม สวนปใญหาสําคัญที่เกิดจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 5 ลําดับแรก เมื่อเรียงตาม ลําดับความสําคัญไดแก ภาครัฐไม 
คอยดูแลชวยเหลือปลอยใหกรรมการบริหารกันเอง ขาดการประสานงานอยางตอเนื่องระหวางภาครัฐ และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนของรัฐไมเพียงพอ ภาครัฐใหเงินทุนกูยืมกับวิสาหกิจชุมชนไมตอเนื่อง ภาครัฐไมมีการฝึกอาชีพใหสมาชิก วิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง และภาครัฐไม
เขามาชวยวิสาหกิจชุมชนในการขยายตลาดใหกวางขึ้น แนวทางการแกปใญหาของวิสาหกิจชุมชนที่ประธานวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
โดยรวมเห็นวานาจะไดผลคือ วิสาหกิจชุมชนและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรรวมมือกันในการสนับสนุนใหชุมชนและบริเวณใกลเคียงผลิตวัตถุดิบและ
ชวยหาแหลงวัตถุดิบใหสมาชิกฯ ในราคาที่เหมาะสม หนวยงานภาครัฐควรชวยขยายตลาดสินคาใหกวางขึ้นและอบรมใหความรูเรื่องการลดตนทุนการผลิต
ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพิ่มจํานวนสมาชิกและ เพิ่มเงินชวยเหลือในการลงทุนจากภาครัฐใหมากขึ้น วิสาหกิจชุมชนควรตั้งกฎระเบียบที่รัดกุมและ
เขมงวดและแจงใหสมาชิกทุกคนทราบ รวมทั้งสรางกิจกรรมใหสมาชิกมีโอกาสทํางานรวมกันและรับผิดชอบรวมกัน และวิสาหกิจชุมชนควรจัดใหมีพี่เลี้ยง
สําหรับสมาชิกกลุมที่ยังขาดทักษะในการผลิตสินคาหรือบริการ ตลอดจนสราง เครือขายระหวางสมาชิกภายในกลุมและระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ ผลิต
สินคาหรือบริการชนิดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  
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2. กลุมปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสากิจชุมชนตามความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อเรียงตามลําดับ
ความสําคัญของแตละกลุมไดแก ดานประโยชนแตอสมาชิก ดานการบริหารวิสาหกิจชุมชน ดานการจัดการสินคาและบริการ  ดานการบริหารสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนและดานการดําเนินงานที่ดี เมื่อพิจารณาปใจจัยยอยของแตละกลุมปใจจัยที่มีผลตอความสํา เร็จของวิสาหกิจชุมชน 5 ลําดับแรก เรียง
ตามลําดับความสําคัญไดแก ทําใหตนทุนการดําเนินงานของกิจกรรมสวนใหญลดลง ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยขอมูลการเงิน บัญชี
อยางสม่ําเสมอ มีการจัดการทุนในการประกอบการโดยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และมีการกําหนดราคา สินคาและบริการอยางเหมาะสม สําหรับกลุมปใจจัยที่
มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนตามความ คิดเห็นของประธานวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อเรียงตามลําดับความสําคัญของแตละกลุม 
ไดแก ดานการดําเนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดานการจัดการขอมูลและการพัฒนาสมาชิก ดานการจัดการและการจําหนายสินคาหรือบริการ ดาน
ประโยชนแของสมาชิกและสาธารณชน และดานแผนงานและการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ เมื่อพิจารณาปใจจั ยยอยของแตละกลุมปใจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน 5 ลําดับแรก เรียงตามลําดับความสําคัญไดแก มีการจัดทําแผนบริหารองคแกรและแผนประกอบการ มีการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพสินคาหรือบริการทุกคร้ังกอนนําออกจําหนายหรือใหบริการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตอยางเครงครัด มีการกําหนด
โครงสรางและการแบงหนาที่ของกรรมการและสมาชิกในการดําเนินงานอยางชัดเจน และมีการจัดทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนแ จากการจัดระดับ
ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนของอําเภอเมือง จังหวัดตาก ออกเป็น 5 กลุม ไดแก กลุมดีเดน กลุมดี กลุมปานกลาง กลุมตองปรับปรุงบาง และกลุมตอง 
ปรับปรุงมาก พบวา มีวิสาหกิจชุมชนเพียง 1 แหงที่จัดอยูในกลุมดีเดนคือ วิสาหกิจชุมชนกลุมไรนาสวนผสมบานหนองตาเรือวิสาหกิจ มีวิสาหกิจชุมชน 30 
แหง จัดอยูในกลุมดี 20 แหง จัดอยูในกลุมปานกลาง 4 แหง จัดอยูในกลุมที่ตอง ปรับปรุงบาง และอีก 4 แหงที่เหลือจัดอยูในกลุมที่ตองปรับปรุงมากคือ 
วิสาหกิจชุมชนศูนยแสงเสริมและผลิตพันธุแขาวชุมชน หมูที่ 7 ตําบลวังหิน วิสาหกิจชุมชนกลุมดอกไมประดิษฐแจากผาวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกมันเทศตําบล
วังหิน วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวบานหนองแขม 

3. เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตากมีจุดแข็งคอนขางมากและมีโอกาสมากกวาอุปสรรค ลักษณะกลยุทธแหลักจึงควรเป็นกล
ยุทธแเชิงรุกโดยใชประโยชนแจากจุดแข็งและโอกาสที่เอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจ สําหรับรูปแบบกลยุทธแอาจสรุปไดวาเป็นรูปแบบ FIRST ซ่ึง
ประกอบดวย Flexible Identity/Image Resource/Response Standard/Safety และ Technology ซ่ึงความสําคัญที่มีตอความสําเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อเรียงตามลําดับ คือ F I R S และ T ตัวอยางโครงการหรือกิจกรรมสําคัญที่สนับสนุนกลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก เชน โครง การวิจัยเรื่องภาพลักษณแของวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในสายตาของ นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ โครงการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของสมาชิก และผูบริโภคกลุมเปูาหมายที่มีตอการบริหารจัดการสินคาและบริ การของ
วิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก โครงการอบรมเรื่องการสรางแบรนดแใหกับสินคาหรือบริการ กิจกรรมรณรงคแเพื่อสรางการรับรูและสรางความ
ตองการสินคาหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
อภิปรายผล  

กลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก จะอภิปรายใน 3 ประเด็นหลักที่สําคัญไดแก ปใญหาของวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชนของอําเภอเมือง จังหวัดตาก และกลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

1. ปใญหาของวิสาหกิจชุมชนใน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวาปใญหาสําคัญของ วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ได แก 
วัตถุดิบในพื้นที่หายากและมีราคาแพง ตนทุนการผลิตสูงแต ขายไดในราคาต่ําสมาชิกขาดความรวมมือ ความสามัคคี และความรับผิดชอบ สมาชิกไป
ประกอบอาชีพอื่น เนื่องจากไดรับผลตอบแทนนอย ภาครัฐไมคอยดูแลชวยเหลือ ปลอยใหกรรมการวิสาหกิจชุมชนบริหารกันเอง ขาดการประสานงาน
อยางตอเนื่องระหวางภาครัฐ และวิสาหกิจชุมชนงบประมาณสนับสนุนและเงินทุนกูยืมไมเพียงพอและตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับบัณฑิตา ศรีชัยมูล (2547) 
ที่ศึกษาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา หมูที่ 4 ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี ซ่ึงพบวามีปใญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน
การผลิต ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน  ขาดความรวมมือและการมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการถายทอด ภูมิปใญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชน  

2. ปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชนของอําเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบดวย การเป็นประโยชนแตอสมาชิกและ สาธารณชนการบริหารวิสาหกิจชุมชน การจัดจําหนายสินคาและบริการ การบริหารสมาชิกการ 
ดําเนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การจัดการขอมูลและพัฒนาสมาชิก การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาชิก การสนับสนุนจากภาครัฐ ขอมูล
ขาวสารและการจัดการความรู และการกําหนดทิศทางและการทําแผนวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับใจมานัส พลอยดี (2541) ที่เสนอปใจจัยที่มีผล ตอ
ความสําเร็จของชุมชน 9 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานแรงงาน ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ ดานปฏิสัมพันธแกับภายนอก ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิก ดานการเป็นผูนํา ดานระเบียบขอบังคับขององคแการ และดานปฏิสัมพันธแกับภายนอก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรีรัตนแ ตุนคํา  
(2546) เร่ืองปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมตัดเย็บผาของบานแมตาล ที่พบวาปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน ไดแก  
ดานการเงิน ดานการตลาด ดานการผลิต ดานการบริหารจัดการ ดานผูนํา ดานแรงงาน ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ดานระเบียบขอบังคับขององคแการ
และดานปฏิสัมพันธแกับภายนอก สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิทยา จันทะวงศแศรี (2547) เร่ืองปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทร
วิชัย จังหวัด มหาสารคาม ที่พบวาปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จประกอบดวย ความเป็นผูนําของประธานวิสาหกิจชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน การมี
ผูนําที่มีความเสียสละ ซ่ือสัตยแ และการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิเชียร ธิมาชัย (2549) ที่ศึกษาปใ จจัยที่
เกี่ยวของกับความสําเร็จกลุมวิสาหกิจชุมชนของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรในอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซ่ึงพบวาปใจจัยที่สงผลตอความสํา เร็จ
ประกอบดวยคุณสมบัติของผูนําการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการดําเนินงานของกลุม บทบาทของคณะกรรมการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐ การ
บริหารจัดการกลุม การบริหารดานการผลิต การตลาด และดานเงินทุน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นแนวทางเดียวกันกับขอคนพบของสุมิตรา เอกชั ย 
(2549) มนูญ สถุณี (2553) และกษมาพร พวงประยงคแ  (2554) ที่สรุปวาปใจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย การทําแผน
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วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาหาแหลงเงินทุน การบริหารการตลาด การสรางความแตกตางและการสรางเอกลั กษณแ
ของสินคา และการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ  

3. กลยุทธแการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา การเป็นกลยุทธแเชิงรุกโดยมีรูปแบบกลยุทธแที่ผลิต
สินคาหรือบริการใหเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของกลุมลูกคาเปูาหมาย เพื่อเอกลักษณแเฉพาะตัวของชุมชน ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุม ชน ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินคาใหมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามความตองการของผูบริโภคและมาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกันกับกล
ยุทธแของลินดา ลาเต (2555) จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความสํา เร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑแผาทอพื้นเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่พบวากลยุทธแการตลาดเพื่อสรางความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนคือ การสรางความโดดเดนของผลิตภัณฑแ การรับผิดชอบ
ตอสังคม การสรางความสัมพันธแและการสงเสริมการใหความรู  
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การศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ท่ีมีผลตํอประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศกึษา  
เขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

The Human Resource Management Procedures Influencing the Operational Effectiveness of the Officials 
in the Institutions of Education in Muangtak District, Tak Province 

 
หัสชัย  ตั้งมั้งมี1, พัชรินทร๑ เครือเทพ2 และ ศศิวรรณ สํงตําย3 

Hassachai Tangmangmee, Patcharin  Kruatap and Sasiwan  Songtai 
 
บทคัดยํอ 
 การศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ 1. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน               
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่สายสนับสนุน และอาจารยแผูสอน ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 แห ง ไดแก วิทยาลัย
นอรแทเทิรแน จํานวน 57 คน วิทยาลัยชุมชน ตาก จํานวน 30 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จํานวน 272 คน รวม 359 คน   โดย
นําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหแและหาขอสรุปดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 80.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวามีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน  2) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 78.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวามี
คะแนนความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 3)ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ รอยละ 79.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวามีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษยแ, ขวัญและกําลังใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, สถาบันอุดมศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the human resource management, morale, and the operational 
effectiveness of the officials in the institutions of education, and (2) the relationships of the human resource management, 
morale, and the operational effectiveness of the officials in the institutions of education.  

The samples of the research were 359 teachers and support personnel in 3 institutions of education consisting of 57 
teachers and support personnel of Northern College, 30 teachers and support personnel of Tak Community College, and 272 
teachers and support personnel of Rajamangala University of Technology Lanna (Tak Campus). The collected data were analyzed 
by descriptive statistics and inferential statistics.  

The f indings of the research indicated that;  (1) In terms of the human resource management procedures; on the 
whole, it seemed to be at the high level (80.24%). When each side was considered, it was found that all of them were at the 
high level. (2) In the side of morale; on the whole, morale seemed to be at the high level (78.64%). When each side was 
considered, it was found that all of them were at the high level. (3) For the operational effectiveness; on the whole, it seemed to 
be at the high level (79.60%). When each side was considered, it was found that all of them were at the high level. 

 
Keywords: Human Resource Management, Morale, Operational Effectiveness, Institutions of Education 
 

 

 

 

 

                                                           
1 อาจารยแประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 เจาหนาที่ฝุายสนับสนุน วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 847 
 

บทน า  
“บุคลากร” ถือเป็นหัวใจสําคัญในการนําพาองคแกรไปสูความสําเร็จ และเปูาหมาย ที่องคแกรต้ังไว การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการที่องคแการ

จะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคแและมีประสิทธิภาพนั้น หนวยงานจําเป็นจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดเป็นปใจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเป็นเงิน วัสดุ
อุปกรณแและการจัดการซ่ึงถาองคแการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี  มีความสามารถ ปใจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาองคแการการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เป็นทรัพยากร  ที่มีคาที่สุดขององคแการเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคแขององคแการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรบุคคลขององคแการมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหแงาน การสรรหา การคัดเลือก การ
ประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหนาที่ของผูบริหารทุก
ระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบรรลุไปสูเปูาหมายของงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ขวัญและกําลังใจตรงกับภาษาอังกฤษวา morale มีรากฐานมาจากภาษาฝรั่งเศสวา  Esprit De Corps ซ่ึงในระยะแรก ขวัญ เป็นศัพทแที่ใชใน
วงการทหารในระหวางที่มีสงคราม ซ่ึงจําเป็นตองสรางสิ่งบํารุงขวัญและไดมีการนํามาใชในวงการศึกษาตลอดจนในวงการอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดรวบรวม
ความหมายจากนักวิชาการ และสรุปไดวา ขวัญกําลังใจในการทํางาน เป็นเจตคติแหงจิตใจ น้ําใจ ระดับความเป็นอยูและภาวะของอารมณแใน แตละบุคคล
ที่เป็นสมาชิกกลุม ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธแระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหารโดยตรง อันจะสงผลกระทบตอความตั้งใจ ความรวมมือ และความสนใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นสภาพที่เกิดขึ้นและสะทอนใหเห็นถึงสภาพของการทํางาน เชน การกระตือรือรน อารมณแ คาดหวัง ความมั่นใจ (Davis, 1974: 106; 
1992) หรือกลาวไดวาเป็นทัศนคติของบุคคลหรือกลุมที่มีผลตอสภาพแวดลอมของงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนการใหความรวมมือดวยสมัครใจในการที่จะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนแที่ดีที่สุดขององคแการ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนี้   เป็นปใจจัยสําคัญตอการปฏิบั ติงานของบุคคล 
หรือกลุมบุคคล เป็นสิ่งจําเป็นในการบริหารงานบุคคล  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแในการที่จะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน หากขวัญดีบุคคลก็
ยอมมีความพอใจที่จะปฏิบัติงานสูงขึ้น หากขวัญไมดีบุคคลยอมเกิดความทอแท เบื่อหนาย และไมพอใจที่จะปฏิบัติงานอันสงผลกระทบตอการบริหารงาน 
ในองคแกร ดังนั้นผูบริหารควรรูจักการบํารุงขวัญบุคลากรในองคแกร เพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

ดังนั้นการบริการทรัพยากรมนุษยแ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถพบเจอกับปใญหาตาง ๆ ไดเชนกัน ไดแก ปใญหาดานความรูความสามารถ 
ปใญหาทางดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งปใญหาดานการทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ 

การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถทําตามวัตถุประสงคแที่ไดตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพนั้น สถาบันฯ จําเป็นตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับงาน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษยแจัดเป็นปใจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรถือไดวาเป็นผูจัดหาและบริหารทรัพยากรที่
มีอยูใหเกิดประโยชนแสูงสุด ไมวาจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณแ ถือไดวาองคแกรนั้นมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ เป็นจุดเร่ิมตนของการพัฒนาศักยภาพในองคแกร 
สงผลใหปใจจัยดานอื่นๆ เป็นไปในทิศทางที่ดี ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษยแจึงจัดไดวามีความสําคัญในระดับตนๆ ตอการพัฒนาสถาบันฯ ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแนั้น ตองอาศัยการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยแของสถาบัน ใหมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น เมื่อองคแกรได
บุคลากรที่มากพรอมความรูความสามารถมารวมกับองคแกรแลวนั้น องคแกรจําเป็นตองมีการสํารวจถึงระดับของขวัญและกําลังใจของบุคลกร เพื่อให
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ถาขวัญและกําลังใจของบุคลากรอยูในระดับต่ํา องคแกรจําเป็นตองสํารวจถึงความตองการของบุ คลากร
และเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝุาย เมื่อบุคลากรไดรับการตอบสนอง บุคลากรยอมเกิดความรูสึกที่ดีเกิดกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการศึกษาถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก นั้นเป็นสิ่งที่นาสนใจ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุภาพ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
ดังนั้นจะตองมีกระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันฯ นั้นๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงการมีบุคลากรที่มากพรอมไปดวย
ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรวมถึงขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และยังสงผลการ
เจริญเติบโตของสถาบันอุดมศึกษาดวย 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา 
  
 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. สามารถนําผลงานวิจัยที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. สามารถนําไปพัฒนางาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแในองคแกร ใหเหมาะกับยุคปใจจุบัน 
 3. ผูบริหาร และผูสนใจ สามารนําขอมูลที่ไดไปเป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 สวนดังนี้ 
 1. ด๎านเนื้อหา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวของกับ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม    
 2. ขอบเขตด๎านประชากร และกลุํมตัวอยําง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สายสนับสนุน และอาจารยแผูสอน ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 แหง ไดแก วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จํานวน 
57 คน วิทยาลัยชุมชน ตาก จํานวน 30 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จํานวน 272 คน รวม 359 คน 
  
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

การบริหารทรัพยากรมนุษยแ หมายถึง การจัดการในเร่ืองทรัพยากรมนุษยแขององคแการ เชน เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช
ประโยชนแทรัพยากรบุคคล ใหสามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม รวมถึงการตอบสนองความตองการเฉพาะ
บุคลากรใหมากที่สุดดวยเทคโนโลยีและวิทยาการดานตางๆ (ดนัย เทียนพุฒ,2546 : 17) 

ดนัย เทียนพุฒ (2545 : 26) ไดใหความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ หมายถึง การดําเนินงานที่จะสงเสริมใหพนักงานมีความ
ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณแที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงปใจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและพรอมที่จะรับผิดชอบ
ในตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาพนักงานมิไดมีวัตถุประสงคแเพียง เพื่อใหพนักงานมีความรูความชํานาญในงานปใจจุบันเทานั้น แต มีความมุงหมาย 
เพื่อใหพนักงานไดกาวหนาและเติบโตตอไปในอนาคตดวย 

สวัสดิการเป็นสิ่งที่องคแการหรือนายจางเป็นผูจัดหาใหแกบุคลากร เชน ที่อยูอาศัย คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล อาหารกลางวั น และ
วันหยุดพิเศษ เป็นตน ซึ่งเป็นการจัดหาในส่ิงที่นอกเหนือจากคาจางที่จายใหโดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหนาที่และความรับผิดชอบของนายจาง ซ่ึงถือเป็น
สิ่งที่องคแการสมควรปฏิบัติ เพื่อธํารงรักษาและจูงใจบุคคลที่มีความสามารถใหรวมงานกับองคแการ ปใจจุบันการจัดสวัสดิการในองคแการมีค วามสําคัญตอ
ขวัญ กําลังใจ การธํารงรักษาบุคลากร และความทุมเทท่ีบุคลากรมีใหกับองคแการ  (ณัฏฐพันธแ  เขจรนันทนแ. 2547 : 238 – 245)   

Dwivedi  R.S. (1985  :  159) ไดใหกลาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา เป็นหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองพิจารณาวา 
ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายไดมีประสิทธิภาพเพียงไร มีจุดออนที่ตองปรับปรุ งเรื่องใดบาง ตลอดจนศักยภาพเพียง
พอที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นหรือไม    

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบ  (Systematic  Process) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทําการวัดคุณคาของบุคลากรในการปฏิบัติงานภาย
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด วาเหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนดและเหมาะสมกับรายไดที่บุคลากรไดรับจากองคแการหรือไม ตลอดจนใชประกอบการ
พิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้นไป และณัฏฐพันธแ  เขจรนันทนแ (2547 : 194-204) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคแของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังตอไปนี้ 

(1) ใชพิจารณาความเหมาะสมในการใหผลตอบแทนแกบุคลากร เชน เงินเดือน คาจาง หรือ ผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ วามีความสอดคลอง
กับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพียงใด 

(2) ใชพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงงานของบุคลากร วามีความเหมาะสมเพียงใด ตองมีการปรับปรุง พัฒนา ฝึกอบรม 
หรือปรับยายอยางไร เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (3) ใชประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งถือเป็นปใจจัยในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 

(4) ใชประกอบการพิจารณาเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธแที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นขอมูลที่บงชี้วา
บุคลากรสมควรที่จะไดรับการฝึกอบรมและการพัฒนาในรูปแบบใด 

(5) ใชประกอบการจดบันทึกขอมูลสวนตัวของบุคลากร ผลลัพธแที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของ
บุคคล เพื่อใหฝุายบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนแไดตรงตามความตองการ 

(6) ใชประกอบในการบริหารงานในดานตาง ๆ เชน การสรางความยุติธรรม และการแกปใญหาความขัดแยงภายในองคแการ เป็นตน เพื่อ
กอใหเกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและเสริมสรางศักยภาพโดยรวมขององคแการสําหรับความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานไดมีนักวิชาการให
ความเห็นพอสรุปไดแก (สมพงษแ  เกษมสิน, 2512  อางถึงใน วุฒิชาติ เล่ือนสุคันธแ, 2542: 11)   

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ฝุายสนับสนุน และอาจารยแผูสอน ทั้งหมด 3 แหง รวม 359 คน 
 2. กลุมตัวอยาง (Sample) เจาหนาที่ฝุายสนับสนุน และอาจารยแผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 3 แหง 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางกรณีทราบคาจํานวนประชากรหรือจํานวนจํากัดที่นับได  (finite population) และการยอมรับคาความคลาด
เคลื่อนที่จะเกิดขึ้นระหวางรอยละ 1 - 5 โดยใชสูตรดังนี้ (ธานินทรแ, 2551: 45-47) 
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   เมื่อ   n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 
           N แทน  ขนาดของประชากรที่ตองใชในการวิจัย 
           e  แทน  คาความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นระหวางรอยละ 1 - 5 ที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
 
ตารางแสดงจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย 

ล าดับ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
1 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 57 
2 วิทยาลัยชุมชน ตาก 30 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 272 

 รวม 359 
 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยคําถาม 5 สวน 
 สํวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงาน  
 สํวนที่ 2 แบบสอบถามใชวัดระดับการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 16 ขอ ซ่ึงจําแนกเนื้อหาตามตัวแปรมี 4 ตัวแปร คือ 1) การสรรหาและคัดเลือก 2) การฝึกอบรมและการพัฒนา 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4) คาตอบแทนและสิทธิประโยชนแ 
 สํวนที่ 3 แบบสอบถามใชวัดระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ จํานวน 16 ขอ ซ่ึงจําแนกเนื้อหาตามตัวแปรมี 4 ตัวแปร คือ 1) ลักษณะทาทาง บทบาท ของหัวหนางาน ที่มีตอผูใตบังคับบัญชา 2) ความพึงพอใจ
ในหนาที่การงานที่ปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจตอจุดหมายหลักและนโยบาย 4) สุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
 สํวนที่ 4 แบบสอบถามใชวัดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 4 ขอ 
 สํวนที่ 5 แบบสอบถาม ปใญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากเจาหนาที่สายสนับสนุน และคณาจารยแ ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 3 แหง ใน

การตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถามนี้จากเจาหนาที่สายสนับสนุน และคณาจารยแ ที่ปฏิบัติงานอยูในสถาบันฯ   ทั้ง 3 แหง
ทั้งหมด แลวดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎  
การวิเคราะหแขอมูลในครั้งนี้ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาสถิติ ดังนี้ 
1.  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จากสวนที่ 1 ทําการวิเคราะหแโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
2. ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก จากสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ทําการวิเคราะหแการหาคาเฉลี่ย (Mean : X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) 

3. ขอมูลความคิดเห็นปลายเปิดจากสวนที่ 5 ทําการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะหแ ความเหมือน ความตาง และ
สังเคราะหแ เพื่อสรุปผลการศึกษา 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จากการศึกษาพบวา พบวาเจาหนาที่สายสนับสนุน และอาจารยแผูสอน สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 54.60 มีอายุ 30-
39 ปี  รอยละ 31.48 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 69.08 รายได 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 47.08 และระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานกับ
สถาบันฯ 1 - 5 ปี รอยละ 36.77 

ผลการวิเคราะหแกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก  ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ผลการวิเคราะหแกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ในภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 80.24 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานพบวามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ ดานการพัฒนาและการฝึกอบรม รองลงมา คือ ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชนแ และดานการสรรหาและคัดเลือก ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหแกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก ในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหแกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู ในระดับมากทุกขอ รอยละ 79.60 เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายดานพบวามีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ การปฏิบัติงานของสายงานของทานมีปริมาณงานและบุคลากรที่
เหมาะสม รองลงมา คือทานสามารถปฏิบัติงานไดตามปริมาณงานที่ถูกกําหนดไว  สถาบันฯ มีการนําเทคโนโ ลยีมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสถาบันฯ ของทานไดมีการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณแเครื่องใชสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ตามลําดับ     

ปใญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 1. อยากใหมีการพัฒนาในเรื่องคาตอบแทน ควรไดรับตามความเหมาะสมของคาครองชีพในปใจจุบัน 
 2. ไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องการประเมินผลงาน 
 3. ตัวชี้วัดและภาระงานในการประเมินไมชัดเจน (ระบุหนาที่และภาระที่รับผิดชอบไมชัดเจน) หรือ ภาระงานกับการปฏิบัติงานมันคนละอยาง
กัน สงผลตอหลักฐานในการประเมินไมตรงกัน อีกทั้งสรางความเห็นแกตัวกับเพื่อนรวมงาน (ไมมีใครอยากทํางานเกินหนาที่ ไมใชหนาที่ ฉัน ฉันไมชวย ไม
ทํา เพราะไมสงผลใหฉันมีผลงาน) 
 4. อยากใหมีนโยบายออกเป็นกฎหมายใหแตละสถาบันฯ มีประกันชีวิต และเงินสะสม เหมือนการขึ้นเงินเดือนขั้นต่ํา 
 5. ฝุายทรัพยากรมนุษยแควรใหความสําคัญกับบุคลากรทุกตําแหนงอยางเทาเทียมกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก พบวา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แหง ไดแก วิทยาลัยนอรแทเทิรแน วิทยาลัยชุมชน ตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก  

การบริหารทรัพยากรมนุษยแมีความสัมพันธแกับขวัญและกําลังใจ เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยแ เป็นกระบวนการในการจัดหาบุคลากร 
เพื่อเขารวมเป็นสวนหนึ่งในองคแกรเมื่อบุคคลสามารถปฏิบัติงาน ไดตามความรูความสามารถ ยอมเกิดความพึงพอใจและสงผลไปยังขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่ดี และสอดคลองกับ อเนก วัดแยม (2556) ที่อธิบายถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยแไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยแ สามารถ
ชวยใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคแกรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความจงรักภักดีตอองคแกรที่ตนปฏิบัติงาน และรวมถึงความตอเนื่องในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ ที่ผูบริหารตองมีการสํารวจและสรางขวัญกําลังใจที่ดีแกบุคลากร เพื่อที่จะทําใหบุคลากรมีแรงผลักดันในการปฏิบัติงานกับองคแกร  

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยแ เป็นกระบวนการตั้งแตเริ่มรับบุคลากรเขาทํางานจนกระทั่งการออกจากงาน เมื่อองคแกรมรรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแที่ดี สามารถเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเขามาปฏิบัติงานในองคแกรได เมื่อบุคลากรที่เขามาก็มีความรูความสามารถตรงตาม
สายงานที่ตนเองถนัด และเกิดความพึงพอใจในงาน ยอมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกัลปงานวิจัย Zubair Aslam Marwat และ
คณะ (2007 อางถึง ลักษณชัย ธนะวังนอย,2554 : 102) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษยแตอประสิทธิภาพของพนักงาน 
กรณีศึกษา องคแการโทรคมนาคมปากีสถานทุกดาน” ผลการวิจัยพบวา การจัดการทรัพยากรมนุษยแขององคแการโทรคมนาคมปากีสถานทุกดาน คือ การ
สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม  การวางแผนอาชีพ การจายคาตอบแทน การมีสวนรวมของพนักงานและการกําหนดตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธแ
ทางดานบวกกับประสิทธิภาพของพนักงาน  
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ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
Marketing Mix Factors Affecting the Selection Behavior of Studying  

in Private Higher Education Institutions of Students in Northern Region 
 

พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์1 อัมพรรัตน๑  กาวินา 
Phantima  Wannasut   

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดม ศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ และ 2. เพื่อศึกษาปใจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา
ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขภาคเหนือ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นั กศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1                     
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2559 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยใชวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน (Two Stages) ขั้นตอนแรกเลือก
มหาวิทยาลัย และขั้นตอนที่สองเลือกนักศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสามถามกับนักศึกษาซ่ึงใชตัวอยาง จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง มากกวา 19 ปี ระดับการศึกษากอนเขามาศึกษาตอ สวนใหญจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด สถาบันเดิมที่สําเร็จการศึกษามาจะอยูในสังกัดของรัฐบาลเป็นสวนใหญ เกรดเฉลี่ยที่จบมาสว นใหญคือ 
2.51-3.00 และมีรายไดรวมตอเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย มีรายได 5,001-10,000 บาท สวนความชวยเหลือทางดานการเงินในการศึกษาของนักศึกษา
พบวาสวนใหญจะใชบริการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กรอ. หรือ กยศ.)และคณะที่กําลังศึกษาอยูคือคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ พบวาส วนใหญ
นักศึกษา ไมมีญาติพี่นองหรือคนรูจักที่กําลังศึกษาอยู และ/หรือ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
 2. ผลการศึกษาปใจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ บริการ เป็นปใจจัยทาง
การตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกศึกษาตอในสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก โดยปใจจัย
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑแใหความสําคัญระดับมาก ดานสถานที่/ชองทางการ
จัดจําหนายและดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ และดานบุคลากร ตามลําดับ 
 

ค าส าคัญ: ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พฤติกรรมการเลือกเรียนสถาบันการศึกษา 
 
Abstract   

The purposes of the research seemed to investigate (1) the opinions on marketing mix factors affecting the selection 
behavior of studying in private higher education institutions of students in Northern region, (2) the personal characteristics of 
students affecting the selection behavior of studying in private higher education institutions of students in Northern region. The 
participants of the research were first year students registering for first semester of college classes, Academic Year 2015 of private 
higher education institutions in Northern region by using two-stage cluster sampling with selecting a sample of universities and             
a sample of students. The data was collected from 360 students. The instrument used in the research was questionnaires (5-
point Likert scale). The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation.  

The f indings of the research indicated that;   
 1. Most respondents were females, being 19 years old or older, having an educational level at the senior 
secondary school level from public schools with the grade point average of 2.51-3.00 before entering tertiary education and 
having monthly family income of 5,001-10,000 Baht. In addition, most respondents borrowed money from the Student Loan Fund 
or the Income-Contingent Loan designed to help students pay for education. Most respondents are studying in the Faculty of 
Business Administration, and they have no relatives and acquaintances studying at private higher education institutions in 
Northern region. 
 2. In terms of marketing mix factors affecting the selection behavior of studying in private higher education 
institutions of students in Northern region; it was found that service seemed to be marketing mix factors affecting the selection 
behavior of studying in private higher education institutions of students in Northern region. On the whole, marketing mix factors 
affecting the selection behavior of studying in private higher education institutions of students in Northern region seemed to be 
at the high level. When each side was considered, it was found that all of them were at the high level; that is, promotion, 
products, distribution channels, service process, price, physical characteristics, and staff respectively.  

 

Keywords :  Marketing Mix Factors, Private Higher Education Institutions, Selection Behavior of Studying 
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บทน า 
ปใจจุบัน การพัฒนาประเทศไดใหความสํา คัญกับการยึดคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการนําทุนสังคม  

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสรางสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงภูมิปใญญา และการเรียนรู ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศไดอยางยั่งยืน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554) เมื่อกลาวถึงการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยแให เขมแข็ง พรอม
รับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคศตวรรษ ที่ 21 และการเสริมสรางปใจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบโครงสรางของสังคม
ใหเขมแข็ง ยอมตองกลาวถึงระบบการศึกษาซ่ึงสามารถสรางใหคนมีคุณภาพอันเป็นแรงกระตุนในการสงเสริม และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาได
อยางดีในอนาคต รวมถึงการศึกษายังมีบทบาททําใหคนไดเรียนรู และนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ อันเป็นที่มาของการสรางรายได ดังที่ฐิติมา แซ
แต, นัฐสินี วงษแนาค, และศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2553) ไดอธิบายถึง การศึกษาถือวาเป็นเครื่องมือ สําคัญอยางหนึ่งที่จะสงผลตอการสราง “นวัตกรรม 
สังคม” หรือแนวความคิดใหมในเชิงสรางสรรคแ เพื่อนํามาประยุกตแใชสําหรับการพัฒนาองคแกร ภาคสังคมและประเทศไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ ผูประกอบการภายใตกรอบการคาเสรีที่กําลังมีบทบาทสําคัญในปใจจุบัน โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
บทบาทสําคัญในการผลิตกําลังคนระดับสูงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปใจจุบัน มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวและการยก
ฐานะของมหาวิทยาลัยใหม ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 38 แหง เมื่อปี พ.ศ.2559 และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ซ่ึงยกสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 นอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ แลวมหาวิทยาลัยเอกชนก็เกิดใหมขึ้นหลายแหง สง ผลใหมีการเปิดหลักสูตรที่
หลากหลายขึ้นคูแขง เยอะมากขึ้น ซ่ึงปใจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 175 แหง โดยสวนใหญเป็นสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ  

 
ตารางที่ 1.1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ล าดับ ประเภทสถาบัน (แหํง) จ านวน 
1 มหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ 20 
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 70 
3 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 73 
4 วิทยาลยัชุมชน 12 

รวม  175 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2559) 

 
นอกจากนี้ การแขงขันของสถาบันจังหวัดในเขตภาคเหนือที่รุนแรงขึ้นก็มาจาก สาเหตุของการเขามาของสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มาก

ขึ้น รวมทั้งกระแสการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2559 สงผลตอความรุนแรงในการแขงขันโดยจะเห็นไดชัดเจนวาในวงการการศึกษามีการ
ตื่นตัวคอนขางมาก นอกจากนี้ ก็มีการแขงขันในเชิงธุรกิจที่รุนแรงขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาตางมุงเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพื่อความอยูรอดและ
แขงขันได ประกอบกับการเปลี่ยนสถานะไปสูการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นตองมุงแสวงหารายไดเขาสถาบันมากขึ้น 
โดยมุงดําเนินกิจการเพื่อธุรกิจหรือการพาณิชยแมากขึ้น ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนที่ตางตองแขงขัน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การทําวิจัยหรือการจัดโครงการตางๆ ในเชิงพาณิชยแ การแสวงหาผลกําไร จากชองทางตางๆ เชน จัดทําโฆษณา เปิดหลักสูตรจํานวน
มากฯลฯ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและเป็นการเพิ่มรายได และลดภาระคาใชจายการพึ่งพิงงบประมาณภาครัฐมากขึ้น สาเหตุที่สําคัญ
อีกประการก็คือการเปลี่ยนแปลง ประชากร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นตัวปูอน อุดมศึกษาจะคอนขางคงที่และมีแนวโนมลดลงในเวลาประมาณสิบปี
ซ่ึงจากการคาดการณแของวิทยาลัยประชากรศาสตรแ จุฬาลงกรณแ มหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550) คาดวากลุมประชากรวัยเด็กจะ
ลดลงจากรอยละ 24.65 เป็น 17.95 ของประชากร ทั้งหมด ในปี พ.ศ.2563 ในจํานวนนี้เด็กวัย 18-21 ปี ลดลงจาก 4.30 ลานคนเป็น 3.77 ลานคน 
ตามลําดับ นับเป็นสัญญาณที่สงผลตอจํานวนที่นั่งของ สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดในเขตภาคเหนือในอนาคต  

 
ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
           ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2559) 
 
ตารางที่ 1.3 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหมในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาใหมํในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คน) 
2557 62,155 
2558 65,452 
2559 67,158 

          ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2559) 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาในประเทศไทย (คน) 
2557 486,325 
2558 491,023 
2559 473,088 
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จากความสําคัญและสภาพปใญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของสภาพการแขงขันและแนวโนมการลดลงของประชากรใน
ปใจจุบัน ทําใหเกิดการแยงชิงนักศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยตางพยายามที่จะชูจุดเดนหรือจุดขายของสถาบันตน 
เพื่อใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันตนใหมากที่สุด ซ่ึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ณ สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งของนักศึกษานั้น 
ขึ้นอยูกับปใจจัยตางๆที่แตกตางกันไปในแตละ บุคคล นอกจากนี้ปใจจัยตางๆ ของสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่ใชในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา
โดยในแตละสถานศึกษาตางๆ มีความแตกตางกันไปตามสวนประสมการตลาด  

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 

 2. เพื่อศึกษาปใจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ของนักศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎องและกรอบแนวคิด 

1. แนวคิดและทฤษฏีปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดบริการ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  

1) ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
1. ประชากรในงานวิจัย  
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้คือนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือมี 11 สถาบัน ไดแก  

วิทยาลัยอินเตอรแเทคลําปาง, วิทยาลัยนอรแทเทิรแน, มหาวิทยาลัยเจาพระยา, มหาวิทยาลัยนอรแท-เชียงใหม, มหาวิทยาลัยเนชั่น, มหาวิทยาลัยพายัพ, 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยฟารแอีสเทอรแน, มหาวิทยาลัยภาคกลาง, มหาวิทยาลัยเชียงราย รวมทั้งสิ้น 3,587 คน 

2. กลุมตัวอยางในการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล คือนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือมี 11 สถาบัน จํานวน 

360 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการแบบสุมของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
2) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย    
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  
สํวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เป็นขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยางลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List)  
สํวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑแ ดานราคา ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน กระบวนการและดานลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลกระทบตอการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามให เลือกในลักษณะการใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรแท 
(Likert’s Scale) 

สํวนที่  3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ มตัวอยางตอปใจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกเรียนตอใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 

3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล   
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
1.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการใหบริการ เพื่อคนหาประเด็นหลักของปใจจัยที่มีผลตอ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และสราง

แบบสอบถามจากประเด็นที่ไดจํานวน 1 ชุด  
2.ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม หากไมสอดคลองผูวิจัยจะทําการแกไขหรือ เพิ่มเติมเพื่อใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับการวิจัย

มากที่สุด 
3.นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปใหกลุมตัวอยางตอบ แบบสอบถามตามความจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
4.วิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากงานวิจัย และประมวลผลการวิจัยสรุปผลการวิเคราะหแและจัดทํารายงานวิจัย  
4) การวิเคราะห๑ข๎อมูล    
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณแของแบบสอบถาม และนําขอมูลมาประมวลผลการวิเคราะหแ

ดวยโปรแกรมสถิติโดยใชคอมพิวเตอรแ  
1.การวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคลและการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอใน  ระดับอุดมศึกษา วิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Method) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อนําคาตัวแปรมาอธิบายเปรียบเทียบ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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2. ปใจจัยทางการตลาดบริการ วิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) 
และใชการวิเคราะหแหาความแปรปรวนทางเดียว (OneWay Analysis of Variance)  

3. ในการเปรียบเทียบปใจจัยทางการตลาดบริการของผูเลือกเขาศึกษาตอในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จําแนกตามปใจจัยสวนบุคคล ใช
คาสถิติ (t-test) ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรที่มากกวา 2 กลุมโดย ใชคาสถิติ F-test ในการ
วิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และ เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลดวยคา LSD 

 
ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย สวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 192 คน คิดเป็นรอยละ 53.33 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด มีอายุมากกวา 19 ปี จํานวน 333 คน คิดเป็นรอยละ 92.50 ระดับการศึกษากอนเขามาศึกษาตอที่นี่ สวนใหญจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุดถึง 213 คน คิดเป็นรอยละ 59.17 สถาบันเดิมที่สําเร็จการศึกษามาจะอยูในสังกัดของรัฐบาลเป็นสวนใหญ จํานวน 270 
คน คิดเป็นรอยละ 75.00 เกรดเฉลี่ยที่จบมาสวนใหญคือ 2.51 – 3.00 จํานวน 132 คน คิดเป็นรอยละ 36.67 มีรายไดรวมตอเดือนของครอบครัวโดย
เฉลี่ย พบวาสวนใหญมีรายได 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 173 คน คิดเป็นรอยละ 48.06 สวนความชวยเหลือทางดานการเงินในการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา สวนใหญจะใชบริการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.หรือ กยศ.) จํานวน 235 คน คิดเป็นรอยละ 65.28 คณะที่กําลังศึกษาอยูสวน
ใหญคือคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 207คน คิดเป็นรอยละ 57.50และนอกจากนี้ พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจํานวน 159 คน ไมมีญาติพี่นองหรือ
คนรูจักที่กําลังศึกษาอยู และ/หรือ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ จํานวน 234 คน คิดเป็นรอยละ 65.00 

2.  พบวาปใจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือโดยใหระดับ
ความสําคัญในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.13 โดยปใจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 
4.22รองลงมาคือผลิตภัณฑแ ใหความสําคัญระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย4.16และใหความสําคัญในระดับมากดานดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนายและดาน
กระบวนการใหบริการโดยมีคาเฉลี่ย 4.14 ระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง  ปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกศึกษาตอในสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ผูวิจยัไดสรุป
ประเด็นที่สําคัญ โดยนํามาวิเคราะหแอภปิรายผลดังนี้ 
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง มากกวา 19 ปี ระดับการศึกษากอนเขามาศึกษาตอ สวนใหญจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด สถาบันเดิมที่สําเร็จการศึกษามาจะอยูในสังกัดของรัฐบาลเป็นสวนใหญ เกรดเฉลี่ยที่จบมาสวนใหญคือ 
2.51-3.00 และมีรายไดรวมตอเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย มีรายได 5,001-10,000 บาท สวนความชวยเหลือทางดานการเงินในการศึกษาของนักศึกษา
พบวาสวนใหญจะใชบริการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กรอ. หรือ กยศ.)และคณะที่กําลังศึกษาอยูคือคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ พบวาสวนใหญ
นักศึกษา ไมมีญาติพี่นองหรือคนรูจักที่กําลังศึกษาอยู และ/หรือ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ซ่ึงสอดคลองกับงา นวิจัยของ 
สุนทรียแ สองเมือง (7P’s) ของผูเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จําแนกตามปใ้จจัยสวนบุคคลของการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษแ พบวา กลุมผลการเรียนอยูที่ 2.51-3.00 สถานที่อยูในปใจจุบันสวนใหญอยูในเขต จ.นนทบุรี รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนของครอบครัว อยูในชวง 10,001-20,000 บาท และสวนใหญใชบริการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สาขาวิชาที่เลือกศึกษาตอมากที่สุดคือ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรแธุรกิจ รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการ และการตลาด หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนปกติ และสวนใหญมีญาติคนที่รูจัก และ/หรือ เคย ศึกษาใน
สถาบัน สอดคลองกับงานวิจัยของพีภาวแ  พุแค (2551) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปใจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย   ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี” พบวาดานการศึกษาสวนใหญกอนเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุร”ี พบวา ดานการศึกษาสวนใหญกอนเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จบสายประกาศนียบัตรวิชาชีพมากที่สุด มีผลการเรีย น
เฉลี่ยที่ 2.51-3.00 สําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด เลือกเรียนในคณะสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นจํานวนมาก ดานครอบครัว
สวนใหญครอบครัวพักอาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,000-50,000 บาท ปใจจัยทางดานการตลาดพบวา ดานเพศที่แตกตางกันนักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอปใจจัยผลิตภัณฑแมากที่ และปใจจัยทางดาน
ราคามีผลตอนักศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญตอคณาจารยแผุสอนเรืองความรู ความสารถ ความนาเชื่อถือ สวนดานราคาคาธรรมเนียมในการศึ กษา ซ่ึง
นักศึกษาใหความสําคัญตอราคาในราคาที่เหมาะสมระดับปานกลาง ดานสถานที่ใหความสําคัญมาก เนื่องจากสถานที่พักอาศัยทําใหสะดวกตอการเดินทาง 
ดานการประชาสัมพันธแใหความสําคัญตอกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษารัฐบาล สอดคลองกับงานวิจัยของ ศาสตรา ยะปฺอก (2550) “ปใจจัยที่มีสวน
กําหนดการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของรัฐ ของนักเรียนมัธยม 6 กรณีศึกษา
เขตอําเภอ จ.เชียงราย” พบวาสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาตองการเขาศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษาโดยเลือกเป็นอันดับหนึ่งนั้นคือจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกดานมาตั้งแตอดีต อีกทั้งยัง เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย สวนสถาบันอุดมศึกษา
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหมเป็นอันดับสอง เพราะมีภูมิลําเนาอยูใกลสถานศึกษา และเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแเป็นอันดับสาม เมื่ อสํารวจ
นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยแ-คณิต พบวาเลือกคณะวิศวกรรมศาสตรแ เป็นอันดับ 1 รองลงมาเลือกคณะแพทยศาสตรแ เป็นคณะที่มีการแขงขันสูงมาก 
สําหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป-คณิต พบวา สนใจที่เขาศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตรแเป็นอันดับ 1 รองลงมาเลือกคณะบริหารธุรกิจ นักเรียนแผน
ศิลป-ภาษา เลือกเขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรแ สังคมศาสตรแ และนิติศาสตรแ สวนแผนการเรียนศิลป-สังคม เลือกศึกษาตอคณะนิติศาสตรแ เป็นอันดับ
แรก เพราะกาวหนาในอาชีพการงาน เมื่อนําตัวอยางทั้งหมดของนักเรียนมาพิจารณาแลว พบวา มีความตองการศึกษาตอ คณะสาขาวิชาที่ตองก าร 
สวนมากคือ คณะเศรษฐศาสตรแ และรองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากจบแลวหางานทําไดงาย ปใจจัยที่เป็นตัวกําหนดตอการเลือกคณะสาขาวิชา 
คือ ความชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตและความกาวหนาของตนเอง 
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 2.  ปใจจัยทางการตลาดบริการ  ปใจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกศึกษารในสถานศึกษาเอกชนใจเขตภาคเหนือ นักศึกษาให
ความสําคัญโดยรวมในระดับมาก โดยปใจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑแ  ให
ความสําคัญระดับมาก ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนายและดานกระบวนการใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรียแ สองเมือง (2556) ไดศึกษา
งานวิจัยเรื่องปใจจัยทางการตลาดบริการ และเปรียบเทียบปใจจัยทางการตลาดบริการ (7  P’s) ของผูเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จําแนกตาม
ปใจจัยสวนบุคคลของการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤษแ พบวาปใจจัยด านราคาและดาน
บุคลากรมีความสําคัญในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษามาจากสถาบันสังกัดของเอกชน จะใหความสําคํ
ยตอปใจจัยการตลาดบริการ (7 P’s) ดานกระบวนการใหบริการและดานผลิตภัณฑแมากที่สุด สวนดานสถานที่อยูในปใจจุบัน ดานรายไดรวมของครอบครัว 
และดานความชวยเหลือทางดานการเงินนั้น ความสําคัญของปใจจัยทางการตลาดไมมีผลตอการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอเลย ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
คือวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับปใจจัยราคาและดานบุคลากร เนื่องจากกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิณ พงษแ
โอภาส และคณะ (2522) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของนักเรียนมัธยมศึ กษาตอน
ปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบวาระดับความคิดเห็นของปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย คือ ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑแ ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและครอบครัว ตามลําดับ กา ร
เปรียบเทียบปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ เมื่อจําแนกตามหลักสูตรการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
จําแนกตามสถานที่พักอาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อจําแนกตามเพศ ผลการเรียน รายไดครอบครัวเฉลี่ยต อเดือน 
และลักษณะครอบครัวไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสมิทธิ โพธิ์ทอง (2548) ไดศึกษางานวิจัยเร่ืองปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษาคณะเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีวัตถุประสงคแในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกศึกษาตอ 
และปใจจัยที่มีอิทธพลตอการตัดสินใจ ไดแก ปใจจัยสวนบุคคล ปใจจัยทางสังคม ปใจจัยดานจิตวิทยา และปใจจัยทางการตลาด จากผลการวิจัยพบวา ปใจจัย
สวนบุคคลและปใจจัยทางสังคมไมมีผลตอการเลือกศึกษาตอ สวนปใจจัยทางดานจิตวิทยา ไดแก ทัศนคติและแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอ ดวยความเห็นที่วา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีหลักสูตรเทียบเทากับมหาวิทยาลัยของรัฐอีกทั้งมีหลักสูตรที่ตองการศึกษา
ตอเป็นแรงจูงใจ ซ่ึงคิดวาเมื่อจบการศึกษาแลวจะมีสถานที่ทํางานรองรับ สําหรับปใจจัยทางการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกศึกษา ตอทุกตัว 
สองคลองกับงานวิจัยของ เกศิณี  บุญประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบวา ปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ราคา กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทาง
กายภาพมีความสําคัญในระดับมาก ในจสวนของปใจจัยดานการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญปานกลาง และ
พบวาปใจจัยทางดานประชากรศาสตรแไดแก เพศ แผนก  ที่เรียน รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว สาขาวิชาที่จะเลือกศึกษาตอ มีญาติพี่นองหรือคนรูจัก
ที่กําลังศึกษาอยูและหรือเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน และแนวคิดในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน มีอิทธิพลตอการเลือก
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยปใจจัย ภูมิลําเนา เป็นปใจจัยเดียวที่ไมมีผลตอการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เอกชน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2554) ไดศึกษาเร่ืองปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี พบวาประเภทของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สงผลตอความพึง
พอใจในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษา แบงเป็น 2 ประเภท คือ สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล และสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน พบว า
ประเภทของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สงผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สวนใหญเลือกเรียนสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 คือ สถาบันระดับ อุดมศึกษา
ภาครัฐบาล สาเหตุที่นักศึกษาเลือกศึกษาตอในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนเนื่องจากมีการเทียบโอนหนวยกิตไดเป็นจํานวนมาก มีความเป็นอิสระ
ในการเรียนมากกวาและมีอุปกรณแการเรียนพรอม หองปฏิบัติการที่ทันสมัย สําเร็จการศึกษางายกวาสถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล อาจารยแผูสอนมี
ความเป็นกันเองและดูแลเอาใจใสดี และปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั
เทคโนโลยีสยามธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี คือดานคาเลาเรียนและแหลงเงินทุน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญกมญ เถื่อนเหมือน ศึกษาเร่ืองปใจจัยจูงใจใน
การเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปุทมผลการศึกษาพบวา ปใจจัย 7 ดาน ในการเลือกเขาศึกาตอ คือ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สถานที่ตั้ง 
ความคาดหวังของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ความตั้งใจสวนตัว ความคาดหวังดานอาชีพและสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากทุกคณะ สวน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปใจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม จําแนกตามอาชีพและรายไดของผูปกครองพบวาคาเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพของผูปกครองและรายไดของผูปกครองไมมีความแตกตางกัน สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่จําแนกตามเพศของ
นักศึกษาพบวา มีความแตกตางกัน จํานวน 2 องคแประกอบ คือ ดานสถานที่ตั้ง และดานการจัดการเรียนการสอน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิ ชัย  
โสตภิบาล (2526) พบวาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในณะตางๆ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวมแลว
ชื่อเสียงของสถาบันมีอิทธิพลตอการเลือกเรียนของนักศึกษา ผูปกครอง เพื่อสนิท เรียนจบแลวมีงานทํารายไดดีสามารถทําเงินได มีความเป็นวิทยาศาสตรแ
เทคโนโลยี หลักสูตรหลากหลายทันสมัยมีมาตรฐาน งานวิจัยดี มีทุนกูยืม ทุนการศึกษาที่มารองรับนักศึกษาได พรอมทั้งสวัสดิการตางๆ ครบครัน การ
เดินทางสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทันสมัย อาคารสถานที่กวางขวางสะอาดงามและความสําเร็จของศิษยแ 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาเรื่อง ปใจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ จากงานวิจัยในครั้งนี้
พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นตรงกันวา สถาบันมีมีบริการ รถรับสง และรถโดยสารประจําทางผานสถาบันนอย ดังนั้นสถาบันควรนําปใญหาตรง
นี้ไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหนักศึกษามีความสะดวกในการเดินทางมาเรียนเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปใญหาการเขาหองเรียนสายไดการเขาหองเรียนสายได 

2. จากการศึกษาในครั้งนี้พบวานักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในสถาบันนี้ สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะปานกลาง และตองการกู กยศ. เพื่อใชในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในขอมูลดังกลาว เพื่อจะไดนําไป
พิจารณาและปรับปรุงการวางแผนการดําเนินงานตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอธิการบดี วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 
1 ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 11 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยอินเตอรแเทคลําปาง, วิทยาลัยนอรแทเทิรแน, มหาวิทยาลัยเจาพระยา, มหาวิทยาลัย
นอรแท-เชียงใหม, มหาวิทยาลัยเนชั่น, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยฟารแอีสเทอรแน, มหาวิทยาลัยภาคกลาง, มหาวิทยาลัย
เชียงราย ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลเป็นอยางดี 
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บทคัดยํอ 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล ราน ตาก ไอที ออนไลนแ เพื่อจัดสรางเว็บไซตแเพื่อใชในการประชาสัมพันธแขาวสาร และพัฒนาระบบการจัดการ

ฐานขอมูลราน ตาก ไอที ออนไลนแเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการขอมูลเพิ่มความสะดวกรวดเร็วความถูกตองนาเชื่อถือในการจาหนายสินคาและ
ใชในการประชาสัมพันธแการดําเนินกิจการของราน ตาก ไอที ออนไลนแ 

การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลราน ตาก ไอที ออนไลนแไดอาศัยแนวคิดการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ  (System Development 
Life Cycle : SDLC) มาชวยในการพัฒนาระบบโดยใชแผนภาพกระแสขอมูลเป็นแนวทางในการวิเคราะหแระบบงานและใช Entity Relationship Model 
ในการออกแบบเคารางของระบบฐานขอมูลการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลราน ตาก ไอที ออนไลนแแบงกลุมการใชงานออกเป็น 2 กลุมคือ 1) ผูดูและ
ระบบหรือผูประกอบการซ่ึงสามารถเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลของรานคาไดดวยตนเอง 2) ลูกคาลูกคาสามารถเขาชมสินคาไดจากเว็บไซตแรานคา
ซ่ึงแบงไวเป็นหมวดหมูตามประเภทสินคานอกจากนี้ยังสามารถคนหาขอมูลสินคาโดยสามารถคนไดจากเง่ือนไขดังนี้ประเภทสินคาราคาสินคาและสามารถ
ยืนยันการสั่งซ้ือไดทางไปรษณียแอิเล็คทรอนิกสแสวนการพัฒนาระบบใชระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธแMyspl,PHP,HTMLและ Java Scripts  

จากการศึกษาการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลราน ตาก ไอที ออนไลนแสามารถนําไปใชงานไดจริงและสามารถทําใหการประชาสัมพันธแ
ขาวสารเขาถึงบุคคลที่สนใจไดอยางทั่วถึงและสามารถนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลลดการสูญหายความผิดพลาดความซํ้าซอนของขอมูลลดระยะเวลาในการ
คนหาขอมูลอีกทั้งยังสามารถออกรายงานขอมูลตางๆ ใหกับเจาของกิจการไดทันที 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา ระบบฐานขอมูล 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to create a website to promote information,develop the databasesmanagement 
systemsof Tak IT and Online Shop, support operations and information management, and increase convenience, accuracy, and 
reliability of the distribution of products used to promote the operation of Tak IT and Online Shop. 

The database system development of Tak IT and Online Shop relied on a concept developed by the system 
development life cycle (System Development Life Cycle: SDLC) to develop the systems by using a data flow diagram to be 
guidelines of the system analysis, and using the Entity Relationship Modelto design database schema.The database system 
development of Tak IT and Online Shop was divided into two groups, system administrators and customers, that is, 1) system 
administrators or operators who can change or edit the information on their own two stores, and 2) customers who can visit the 
website shop thatwere classifiedby type of products. The product information can be found by choosing of products,and prices, 
including confirming ordersthrough e-mail. The database system development was based ona relational database management 
system, Myspl, PHP, HTML and Java Scripts. 

The database system development of Tak IT and Online Shop can be functional that can completelypromote 
information to customers. In addition, the database system development can benefit data storage,prevent information loss, and 
reduce errors, reduce the amount of storage space, save times for searching for information, and immediately report the 
information to business owners. 
 
Key Words : The Development, The Database System 

 
บทน า 

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแไดเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางานของหนวยงานตางๆ  มากขึ้น และระบบงานไดนําระบบ
คอมพิวเตอรแเขามาชวยในการทํางานจัดเก็บขอมูลอยางเป็นหมวดหมู และไมซับซอนทันตอความตองการซ่ึงถือวาไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแแขนงหนึ่งมาใช 

ราน ตาก ไอที ออนไลนแก็เป็นรานหนึ่งที่ใชการทํางานที่มีการเก็บขอมูลตลอดเวลา เนื่องจากเป็นธุรกิจการจําหนายและซ้ือขายในบางครั้งก็
จัดเก็บขอมูลที่ยุงยาก และใชกระดาษเขียนทําใหเกิดการสูญหายและซับซอน ดังนั้นเพื่อแกไขปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและหนึ่งในปใญหานั้นคือ ดานการ
จัดเก็บขอมูล เนื่องดวยระบบการจัดเก็บขอมูลในสวนตางๆ เชนขอมูลลูกคาขอมูลการบริการตางๆเพื่อความสะดวกรวดเร็วใหใชกับผูบริการเมื่อขอมูลการ
สั่งสินคารวมทั้งขอมูลสมาชิกของทางรานมีจํานวนมาก และมีความซับซอนมากขึ้นเพราะขอมูลที่มีการจัดเก็บนั้นไดมีการจดบันทึกไวในแฟูมบัญชีหรือสมุด

                                                           
1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลับยนอรแทเทิรแน 
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เทานั้น จึงทําใหการจัดเก็บขอมูลเป็นไปอยางลําบาก และลาชาในบางครั้งขอมูลอาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายไดทําใหคนหาขอมูลเป็นไปอยางลําบาก
อีกทั้งเป็นการส้ินเปลืองกระดาษ 
 ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะนําโปรแกรมการออกแบบเขียนเว็บภาษา PHP และโปรแกรมฐานขอมูล MySql มาดําเนินการจัดการฐานขอมูลใช
เพื่อแกปใญหาการจัดเก็บขอมูลสินคาโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลราน ตาก ไอที ออนไ ลนแและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรแเพื่อใหรานเก็บขอมูลที่จําเป็นไดอยางสะดวกและรวดเร็วและนําองคแประกอบความสําคัญของคอมพิวเตอรแมาใชเพื่อแกปใญหาตางๆ นี้ เพื่อให
เกิดความสะดวกในการทํางานรวมไปถึงการเก็บขอมูลที่มีความถูกตองและมีประสิทธิ์ภาพในการใชงานมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบรูปแบบการแสดงสินคาทางระบบอินเตอรแเน็ต 
2. เพื่อสรางและพัฒนาเว็บระบบโปรแกรมจัดการฐานขอมูลใหจัดการฐานขอมูลสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มชองทางในการซ้ือขายสินคา 
4. เพื่อเป็นชองทางสื่อสารระหวางลูกคากับผูขายรูปแบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิคสแ (E-commerce) 
5. เพื่อเป็นการสรางโอกาสใหกับธุรกิจในการแขงขัน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความรู๎เรื่องการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ 

การพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Commerce) หมายถึง รูปแบบหรือแนวทางในการซ้ือขายสินคาขอมูล และบริการผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแ 

ประเภทของพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแหรืออีคอมเมิรแซ 
กิตติภักดี วัฒนะกุล หรือ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2555 : 14-17) กลาวถึง ประเภทของ อีคอมเมิรแซ (E-Commerce) จําเป็นตองทราบ และ

เขาใจถึงความหมายของมุมมองผูที่เกี่ยวของเหลานี้เสียกอนไดแก 
-ธุรกิจ (Business) หมายถึง องคแกรผูประกอบการผูผลิตผูขายผูทําการประมูลบริษัทธุรกิจ 
-ลูกคาหรือผูบริโภค (Customer or Consumer) หมายถึง ลูกคาผูบริโภคผูซ้ือผูประมูล 
-กลุมบุคคล (People) หมายถึง กลุมของผูซ้ือกลุมของผูบริโภคกลุมของผูประมูลกลุมของลูกคา 
สําหรับการคาหรือการทําธุรกรรมใดๆ ก็ตาม สําหรับกระบวนการทางธุรกิจจะแบงออกเป็น 2 กลุมคือ กลุมธุรกิจที่คากําไร (Profits) และกลุม

ธุรกิจที่ไมคากําไร (Non-Profits) 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความรู๎เรื่องระบบฐานข๎อมูล 

กิตติภักดี วัฒนกุล (2550 : 14-16) เป็นโปรแกรมที่ทําหนาที่ตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูลเพื่อจัดการ และควบคุมความ
ถูกตองความซํ้าซอน และความสัมพันธแระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูลซ่ึงตางจากระบบแฟูมขอมูลที่ทําหนาที่เหลานี้จะเป็นหนาที่ของโปรแกรมเมอรแ
การติดตอกับขอมูลในฐานขอมูลไมวาจะเป็นการใชคําสั่งในกลุมคําสั่ง DML หรือ DDL หรือดวยโปรแกรมตางๆทุกคําสั่งที่ใชกระทํากับขอมูลจะถูกโปรแกรม 
DBMS นํามาแปล (Compile) เป็นการกระทํา (Operation) ตางๆ ภายใตคําสั่งนั้นๆเพื่อนําไปกระทํากับตัวขอมูลภายในฐานขอมูลตอไปสําหรับการทํางาน
ตางๆ ภายในโปรแกรม DBMS ที่ทําหนาที่ในการแปลคําสั่งไปเป็นการกระทําตางๆที่จะกระทํากับขอมูลนั้นประกอบดวยสวนการทํางานตางๆดังนี้ 

-Database Manager เป็นสวนที่ทําหนาที่กําหนดการกระทําตางๆ ใหกับสวนFile Manager เพื่อไปกระทํากับขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูล 
(File Manager เป็นสวนที่ทําใหหนาที่บริหารและจัดการกับขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูลในระดับกายภาพ)  

-Query Processor เป็นสวนที่หนาที่แปลงคําสั่งของ Query Language ใหอยูในรูปของคําสั่งที่ Database Manager เขาใจ 
-Data Manipulation Language Precompiler เป็นสวนทําหนาทแีปล(Compile) ประโยคคําสั่งของกลุมคําสั่ง DML ใหอยูในรูปที่สวน 

Application Program Object Code จะนําไปเขารหัสเพื่อสงตอไปยังสวน Database Manager การแปลประโยคําสั่ง DML ของสวน Data 
Manipulation Language Precompilerนี้จะตองทํางานรวมกบัสวน Query Processor  

-Data Delinition Language Precompiler เป็นสวนที่ทําหนาที่แปล (Compile) ประโยคคําสั่งของกลุมคําสั่ง DDL ใหอยูในรูปแบบของ 
MetaData ที่เก็บอยูในสวน Data Dictionary ของฐานขอมูล (MetaData ไดแก รายละเอียดที่บอกถึงโครงสรางตางๆ ของขอมูล)  

-Application Programs Object Code เป็นสวนที่ทําหนาที่แปลงคําสั่งตางๆของโปรแกรมรวมทั้งคําสั่งในกลุมคําสั่ง DML ที่สงตอมาจากสวน 
Data Manipulation Language Precompilerใหอยูในรูปของ Object Code ที่จะสงตอไปให Database Manager เพื่อกระทํากับขอมูลในฐานขอมูล 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดบนอินเทอร๑เน็ต 
ความหมายของตลาดบนอินเทอรแเน็ต ตลาดอินเทอรแเน็ต (Internet marketing) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช 

อินเทอรแเน็ตเป็นสื่อกลาง และสื่ออิเล็กทรอนิกสแ มาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การดําเนินกิจกรรมทางการตลาด อยางลงตัวกับลูกคาหรือ
กลุมเปูาหมาย เพื่อบรรลุจุดมุงหมายขององคแกรอยางแทจริง 
           ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัตลาดบนอินเทอรแเน็ต ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4’P ความหมายของสวนประสมทาง 
การตลาด คือ ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปูาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือตอไปน ี้ ผลิตภัณฑแ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย.(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) (กันยารัตนแ  ศรีวิสทิยกุล, 2556) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา สํวนของผู๎ดูแลระบบ/เจ๎าหน๎าที่ 

- เป็นผูออกแบบเว็บไซตแและสรางฐานขอมูล 
- สามารถเพิ่มรายการสินคาใหมได 
- ลบรายการสินคาเกาที่ไมสามารถสั่งไดเนื่องจากไมมีการผลิตแลว 
- สามารถแกไขขอมูลตางๆของสินคาไดเชนการอัพเดทราคาเพิ่ม ลบ แกไข สินคาได 
- สามารถตรวจสอบรายการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาได 
- สามารถตรวจสอบการสงสินคาใหลูกคาได 
- สามารถตรวจสอบขอมูลลูกคาของทางรานได 
- สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- แสดงสถิติจํานวนสินคาและลูกคาที่นิยมสั่งซ้ือสินคากับทางรานโดยแสดงรูปแบบสถิติเป็นรูปกราฟ 
- สามารถแสดงสถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไซตแได 
- สามารถแสดงกระดานโตตอบความคิดเห็นไดสํวนของผู๎ใช๎งาน 
- สามารถสมัครสมาชิกได 
- สามารถสั่งซ้ือสินคาผานทางหนาเว็บรานคาออนไลนแไดทันที 
- สามารถตรวจสอบสถานการณแสงสินคาทางไปรษณียแออนไลนแได 24 ชั่วโมง 
- สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาไดเชนรูปสินคาราคาสินคาและประเภทสินคา 
- สามารถเขาไปแสดงความคิดเห็นได 
- สามารถเขาไปตอบคําถามของผูถามคนอื่นๆได 
- สามารถคนหารายการสินคาได 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบคร้ังนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อจัดสรางเว็บไซตแ เพื่อใชในการประชาสัมพันธแรานคาออนไลนแตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจการ เชน 
การจัดการขอมูล การประชาสัมพันธแสินคา เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ความถูกตอง ความนาเชื่อถือในการจําหนายสินคาและประชาสัมพันธแการ ดําเนิน
กิจการของ ราน ตาก ไอที ออนไลนแ  ใหเป็นที่รูจักมากขึ้นอีกดวย 

ราน ตาก ไอที ออนไลนแ  มีกระบวนการพัฒนาเริ่มตั้งแตการศึกษาปใญหาศึกษาขอมูลการดําเนินงานจากเอกสารและการสัมภาษณแเจาของ
กิจการศึกษาความเป็นไปไดของระบบ จากการศึกษาปใญหานําไปสูการนําขอมูลที่ไดจากขึ้นตนเป็นขอมูลในการวิเคราะหแและออกแบบระบบเพื่อจัดสราง
เว็บไซดแและระบบรานคาออนไลนแ ราน ตาก ไอทีออนไลนแ เมื่อมีการวิเคราะหแระบบเรียบรอยแลวเป็นขั้นตอนของการลงมือพัฒนาระบบโดยเริ่ มเขียน
โปรแกรมและทดสอบโปรแกรมพัฒนาการติดตอระหวางผูใชกับระบบฐานขอมูลจากขอมูลตางๆ ของระบบ จากนั้นเมื่อการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสมบูรณแ
จึงตองมีการนําโปรแกรมไปติดตั้งเพื่อทดลองใชงานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงฐานขอมูล ขอบกพรองและขอผิดพลาดตางๆ ของระบบ 

ทั้งนี้เม่ือพัฒนาระบบพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ ราน ตาก ไอที ออนไลนแ ขึ้นมาใชงานแทนที่ระบบงานเดิมทําใหลดปใญหาตางๆ ของระบบงานเดิม
ไดเป็นอยางดี ซ่ึงโปรแกรมสามารถแกไขปใญหาการจัดเก็บขอมูล การจัดการการส่ังซ้ือสินคา การจัดการขอมูลสินคา การออกรายงานใหกับเจาของกิจการ
ไดอยางถูกตองแมนยํา และสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการนาเสนอขาวสารประชาสัมพันธแขอมูลสินคาใหมใหกับลูกค าโดยไมมีขอจากัดทั้งทางดานเวลาและ
สถานที่ซ่ึงลูกคาสามารถรับรูขาวไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อผูใชไดสมัครเป็นสมาชิกของทางรานแลวก็สามารถสั่งซ้ือสินคาจา กทางรานไดทุกเวลา                     
ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชที่เป็นลูกคาในการส่ังซ้ือสินคา โดยผานทางระบบรานคาออนไลนแ ราน ตาก ไอที ออนไลนแ  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                    ภาพที ่1 แสดงสวนของหนาจอหลัก               ภาพที ่2 จอภาพสวนของรายละเอยีดสินคา Keyboard 
 
ป๓ญหาและอุปสรรค 

1. ขั้นตอนการศึกษาปใญหา เนื่องจากเอกสารไมมีรูปแบบที่แนนอนและการติดตอสอบถามขอมูลทําผานทางโทรศัพทแและอีเมลแทําใหขอมูลที่ได
นั้นไมเพียงพอตอความตองการทําใหเสียเวลาในการวิเคราะหแ 
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2. ขั้นตอนการวิเคราะหแระบบ ขอมูลที่ไดมาจากรานอาจไมเพียงพอตอความตองการจึงทําใหการวิเคราะหแระบบทําไดลําบากและใชเวลานาน
ในการวิเคราะหแระบบ 

3. ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม การศึกษาโปรแกรมนั้นตองศึกษาขอมูลตางๆของระบบงานใหเขาใจ ซ่ึงมีเง่ือนไขมากคอนขางซับซอนตองใช
เวลาพอสมควร จึงจะสามารถนํามาเขียนโปรแกรมเพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจะตองอาศัยความรูทางดานภาษาที่ใชในการเขียน เชน PHP, Mysql เป็นภาษาที่จําเป็นตอ
การเขียนโปรแกรม ดังนั้นผูพัฒนาตองมีความรูเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม จึงจะทําใหการเขียนโปรแกรมนั้นเสร็จสมบูรณแได 

5. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม จําเป็นตองใชความรูทางดานเว็บเซิรแฟเวอรแซ่ึงตางจากเครื่องคอมพิวเตอรแที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม 
6. ขั้นตอนการจัดทําคูมือการใชงาน เนื่องจากโปรแกรมมีความซับซอนทําใหการจัดทําคูมือการใชงานนั้นตองทําอยางละเอียด เพื่อใหผูใชสราง

ความเขาใจกับระบบการทํางานของโปรแกรมจึงจะสามารถใชงานโปรแกรมอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ข๎อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทําเอกสารใหชัดเจนเพื่อใหงายตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลรานคาในครั้งตอไป 
2. การเชื่อมโยงของโปรแกรมมีความซับซอน การนําไปใชงานนั้นตองศึกษาโปรแกรมอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด และ

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการทํางาน 
3. การพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับเว็บเซิรแฟเวอรแจําเป็นตองศึกษาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษา SQL, PHP และการบริหาร และ

จัดการระบบเครือขาย 
4. การพัฒนาระบบคร้ังนี้ไดมีการจําลองคอมพิวเตอรแที่ทําหนาที่เป็นลูกขายเครือ่งคอมพิวเตอรแที่ทําหนาที่เป็นแมขายรวมทั้งดาตาเบส

เซิรแฟเวอรแไวในคอมพิวเตอรแเครื่องเดียวกัน ซ่ึงทําใหประสิทธภิาพในการทํางานลดลง 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาเว็บไซตแรานคาออนไลนแ และระบบฐานขอมูล ราน ตาก ไอที ออนไลนแ สามารถนําไปใชงานไดจริง และสามารถทําใหการ
ประชาสัมพันธแขาวสารเขาถึงบุคคลที่สนใจไดอยางทั่วถึง และรวดเร็วรวมทั้งการนําระบบมาชวยในการจัดเก็บขอมูลลดการสูญหายความผิดพลาดความ
ซํ้าซอนของขอมูลรวมถึงลดคาใชจายการคนหาขอมูลการออกรายงานสามารถทําไดทันที  สอดคลองกับ กิตติภักดี วัฒนกุล (2550) การนําขอมูลที่มี
ความสัมพันธแกันมาใชรวมกันเป็นฐานขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนแที่สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูล (Data Redundancy) โดยไมจําเป็นตองจัดเก็บ
ขอมูลที่ซํ้าซอนกันไวในระบบแฟูมขอมูลของแตละหนวยงานเหมือนเชนเดิมแตสามารถนําขอมูลมาใชรวมกันในลักษณะ Integrated แทน และที่สําคัญ
สามารถจําหนายสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาเนื่องจากระบบจะชวยเผยแพรขอมูล และกิจกรรมตางๆ ที่
เปิดกวางสําหรับผูที่สนใจโดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลา และเพื่อเป็นตนแบบในการพัฒนาระบบฐานขอมูลราน ตาก ไอที ออนไลนแ ที่สมบูรณแแบบใน
อนาคตตอไป สอดคลองกับ กันยารัตนแ ศรีวิสทิยกุล (2556) การทําการตลาดบนอินเทอรแเน็ตมีความแตกตางจากแบบเดิมดังนั้นจึงมีการประยุกตแสวนผสม
การตลาดใหมีความสอดคลองกับการทําตลาดบนอินเทอรแเน็ตมากขึ้นโดยมีองคแประกอบ เชน การสงเสริมการขาย (Promotion) การติดตอสื่อสารกับ
ลูกคาผานทางอินเทอรแเน็ตสามารถประชาสัมพันธแใหลูกคาทราบถึงประโยชนแของผลิตภัณฑแ  รวมถึงชวยลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแ และการใช
บริการนอกจากนี้อินเทอรแเน็ตยังมีสวนชวยในกิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการโฆษณาประชาสัมพันธแ เป็นตน  
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พฤติกรรมการเลือกซื้อถั่วสมุนไพรออนไลน๑ สินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ผํานชํองทางการตลาดออนไลน๑  
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Behavior of choosing and online Marketing for  herbals nut in one tambon one Product tak Province 
 

 วิชุดา  มูลวงษ๑1  ปุริณธิรา  ข าริด2 
Vichuda  Moonvong Burinthira Khumrid 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือถั่วสมุนไพรออนไลนแสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแผานชองทางการตลาด
ออนไลนแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคสินคา ถั่วสมุนไพร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามที่มี
คาความนาเชื่อถือไดเทากับ 0.870 และวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสถิติ ไควสแควรแ และสถิตเชิงอางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทดสอบความสัมพันธแถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมปใจจุบันผูบริโภคใชส่ือออนไลนแมักใชในการการคนหาขอมูลออนไลนแดานกีฬามากที่สุด ผูคิดเป็นรอยละ 3.68 และ
สวนใหญผูใชสื่อนิยมขอมูลการคนหาโดยเครื่องคอมพิวเตอรแเป็นหลักคิดเป็นรอยละ3.98 สวนใหญ สิ่งที่คนหาคือ เพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมคิดเป็นรอยละ 
4.05 สวนใหญมีการคนหาขอมูลผานสื่อออนไลนแทุกวันคิดเป็นรอยละ 3.88 และผูบริโภคออนไลนแ สวนใหญเลือกซ้ือสินคา เพราะสะดวกไมตองเสียเวลาไป
ที่รานคิดเป็นรอยละ 4.00 สวนใหญเ มักซ้ือสินคาออนไลนแเพื่อเป็นประหยัดคาใชจาย รอยละ 3.97 สวนราคาผูบริโภคตั้งงบประมาณไวในการซ้ือสินคา
ออนไลนแ สวนจํานวนการส่ังซ้ือไมบอยเพราะเนนสั่งจํานวนมาก รอยละ 3.40 สาเหตุตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนแ เพราะประหยัดเวลาการซ้ือที่รานสะดวก
ซ้ือ รอยละ 3.80ปใจจัยที่มีความสัมพันธแตอปใจจัยการเลือกชองทางการตลาดออนไลนแของถั่วสมุนไพร สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ จ.ตาก ในยุค 
การตลาด 4.0 ไดแก เพศ อายุ ประเภทของสินคาโอทอป และรายไดของผูบริโภคสินคาโอทอป  สงผลตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลนแของถั่ว
สมุนไพร สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ จ.ตาก ในจังหวัดตาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ชองทางการตลาดออนไลนแ,หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ, การตลาด 4.0 (Marketing 4.0) 
 
Abstract 

  The objective of this study were to study behavior decision choosing of consumer and online marketing for 
Marketing4.0 of herbals nut in one tambon one Product tak Province. The sample of the research were 400 respondents who 
buyer the herbal nut in Otop fair. The questionnaire base survey was applied to a sample of 400 consumer of behavior decision 
who choosing and online marketing. Data were collected by questionnaire the reliability of the questionnaire was 0.727 and the 
data were analyzed by using descriotiv frequency, percentage, e statistic and ,mean, standard deviation.  

The result show that  used of online resources it was found  most searched categories were 36%. The mean is 3.68, the 
standard deviation is 0.634. The second type of information found ,the sample agrees on the type of information sought by 
computer, the highest was 190 sample , 47.5 percent. the mean was 3.98, standard deviation 1.94. Third, the method used to 
find the desired data found that the sample agree with the behavior of using online resources. The purpose of this study was to 
obtain the high level of knowledge of 147 people, 36.7 percent with the mean of 4.05, the standard deviation of 0.860. The 
fourth objective of the search was to find that the sample was the most agreeable. Frequency of daily online searches was high 
at 220 sample, 55 percent, with an average of 3.80, standard deviation 0.60. Fifth Frequency of Search Online shopping behavior 
,the selection was found by the sample.  Easy ordering behavior is the 162 respondents, was agreed with 40.5 percent an average 
of 4.05, a standard deviation of 0.77. Six factors to buy the purchase behavior of the purchase online was found to be that the 
sample agreed to buy to reduce costs. The 187 sample most agreeable , 46.75 percent had an average of 4.03 and the standard 
deviation was 0.737. Seven purchase statements purchasing behavior through online shopping was found that the sample group 
agreed that the purchase price was not higher than the 164 most purchase intentions, representing 41 percent, with an average 
of 3.83 and a standard deviation of 0.907. Part 3 the decision to buy herbal nuts via shopping online. make an online purchase. 
The sample agreed with the decision to shopping online, saving 156 sample of shopping at retail stores, 39 percent, and 3.80 
percent, and the standard deviation of 0.851. 
    
Keywords : Marketing Channel, Online Marketing ,  One Village, One Product ,Marketing 4.0 
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บทน า  
 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ หรือเรียกยอวา โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุนธุรกิจประกอบการทองถิ่น ซ่ึงมีที่มาจากแนวคิด"หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ"  One Village, One Product เป็นแนวทางประการหนึ่งที่ไดมีการริเริ่มใชในเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุุน ที่จะสรางความเจริญแก
ชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ใหกลายเป็นสินคาที่มีคุณภาพ มี
จุดเดนเป็นเอกลักษณแของตนเองที่ สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ(สํานักสงเสริมภูมิปใญญา
ทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2556) 

ปใญหาที่พบในปใจจุบันของสินคาโอทอป คือ ปริมาณการผลิตเริ่มลดนอยลง โดยสภาพปใญหาพบ 3 ปใจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการผลิตสินคา
โอทอป มีดังนี้ ปใญหาที่พบอันดับ 1.เกิดจากการวมกลุมของคนในชุมชนตอการบริหารจัดการ ปใญหาสาคัญอันดับที่2.ลงมาคือปใญหาทางการตลาดและการ
สงเสริมชองทางการขายสินคา เนื่องจากภาครัฐบาลขาดผูกํากับดูแลชี้แนะในสวนนี้(ฟูจิอิระ จุน, 2550; ชลิดา โปฺะมา, 2550,อุษณียแ พากประยูร, 2551) 
จึงทําใหสินคาในชุมชนการขาดการจัดการขยายชองทางการตลาดที่ดี เพราะชองทางการตลาดแบบเดิมยังมีการขายสินคาไดนอยและเป็นไปอยางชาๆ เมื่อ
ผลิตออกมาแลวขายไดภายในชุมชนเทานั้น ขาดการกระจายสินคาและรูปแบบสงเสริมการขาย และปใญหาที่ 3 ที่เกิดจากปใญหาวัตถุดิบเนาเสียตาม
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมและภัยธรรมชาติ จึงตองนําไปแปรรูปอาหารใหนานขึ้น โดยจังหวัดตากมีสินคาแปรรูปอยูหลายชนิด ประเภทอาหาร สว น
อาหารและการแปรรูปอาหาร นั่นคือ ถั่วสมุนไพร  ดวยสภาพดินและพื้นที่ในจังหวัดตาก เหมาะแกชาวเกษตรกร เพราะถั่งลิสง เป็นพืชที่นิยมปลูกกันทั่วไป 
สามารถสรางรายไดเสริมไดเป็นอยางดีในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพราะหลังจากที่ปลูกถั่วลิสงเสร็จแลวจะมีการปลูกขาวนาปี 

ผูวิจัยจึงคิดวาปรับการจัดการชองทางการตลาดและเพิ่มชองทางการตลาดออนไลนแใหทันสมัยทันตอในยุคสมัยปใจจุบัน เพื่อตอบรับเศรษฐกิ จ
และแนวโนมการตลาดแบบ  Marketing  4.0   การนําตลาดออนไลนแเขามาชวยผูขายทาใหขายสินคามากขึ้น ดวยการนาเสนอขายสินคาผานหนาเว็บไซตแ 
ซ่ึงเป็นวิธีที่งาย และเขาถึงกลุมลูกคาเปูาหมายโดยตรง รวมทั้งการเปิดใหผูซ้ือและผูใชผลิตภัณฑแมีโอกาสไดสื่อสารกันผานระบบอิเล็กทรอนิกสแจะชวยสราง
ความมั่นใจใหแกลูกคาได 

จากการศึกษาปใญหาขางตน ผูวิจัยจึงคิดวาแนวโนมพฤติกรรมของยุคการตลาด 4.0(อ.เกรียงศักดิ์ เดชดํารงกุล,2558)ในปใจจุบัน เนนการขาย
จุดเดนสินคาแบบนวัตกรรม และเพิ่มการสื่อสารทางเทคโนโลยีมากขึ้น จึ่งการนําตลาดออนไลนแเขามาชวยผูขายสินคาดวยการนํากลยุทธแของตลาด
ออนไลนแมาใชนั้นจะชวยทําใหขายสินคามากขึ้น ดวยการนําเสนอขายสินคาผานหนาเว็บไซตแ ซ่ึงเป็นวิธีที่งาย และเขาถึงกลุมลูกคาเ ปูาหมายโดยตรง 
รวมทั้งการเปิดใหผูซ้ือและผูใชผลิตภัณฑแมีโอกาสไดสื่อสารกันผานสินคาทางออนไลนแจะชวยเกิดความสะดวกรวดเร็ว สรางความมั่นใจใหแกลูกคาไดเพื่อนา
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือชวยในการสงเสริมการขาย และเพิ่มชองทางการกระจายสินคาโอทอปผานตลาดออนไลนแโดยใชสื่ออิเล็คทรอนิกสแ 
เพื่อใหสินคาโอทอปสามารถพัฒนาตนเองในการขายและกาวทันในการเขาสูประชาคมอาเซียน และทั่วโลก ไมวาจะอยูเประเทศใดก็ตาม มีซ้ือขายสินคา
และการบริการอยางไรขีดจํากัด 

วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือถั่วสมุนไพรออนไลนแสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแผานชองทางการตลาดออนไลนแอําเภอเมืองจังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือถั่วสมุนไพรออนไลนแของถั่วสมุนไพร สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแผานชองทาง
การตลาดออนไลนแ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ประกอบดวย ทฤษฎีทางประชากรศาสตรแ(ศิริวรรณ เสรีรัตนแและคณะ 2538)  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
(Koter,1997)และทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค(Kotler &Armstrong,2011) (Philip Kotler, 2003) แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคแนวคิด(อ.
เกรียงศักดิ์ เดชดํารงกุล,2558) ยุค การตลาด4.0 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรเปาูหมาย และกลุํมตัวอยําง 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในศึกษาในประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก คํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของยามาเน(Taro Yamane)  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครงนี้เทากับ 370 คน โดยทําการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 400 ชุด เพื่อปูองกันการผิดพลาดของขอมูล และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cranach) ไดคาความเชื่อมั่น0.870 โดยใชการเลือกสุมตัวอยางแบบตามสะดวก(Convenience 
Sampling)  

เครื่องมือการวิจัย  
เครื่องมือการวิจัยที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบไปดวย สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแหลงหาขอมูลออนไลนแ ประกอบดวยดานที่ 1 ดานประเภทของขอมูล
ที่คนหา 2 ดานวิธีการที่ใชในการคนหาขอมูลที่ตองการ 3. ดานวัตถุประสงคแในการคนหาขอมูล เป็นแนวทางของแบบสอบถาม 4. ดานความถี่ในการคนหา
ขอมูล  5. ดานปใจจัยในการเลือกซ้ือ  6.ดานวัตถุประสงคแในการซ้ือ 7. ดานงบประมาณในการซ้ือ 8.ความถี่ในการซ้ือ สวนที่ 3 การตัดสินใจซ้ือถั่วสมุนไพร
ผานทางออนไลนแ ที่ใช และนํามาวิเคราะหแประมวลผลใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาสถิติตางๆ  

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกําหนดสถานที่ในการจัดเก็บ โดยเลือกเขตอําเภอเมืองตาก จํานวน 7 แหลง หางสรรพสินคา Big C 

,เทสโกโลตัสจังหวัดตาก, รานขายของฝากคุณตา,งานแสดงสินคาโอทอปจังหวัดตาก ที่บริเวณศาลตากสินและ งานเทศกาลมหาสงกรานตแจังหวัดตาก 
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บริเวณเกาะลอย (รวมเป็นจํานวน 400 คน)  และใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบสะดวก นํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติไดแก 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคแขอที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดตาก 
ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง มากกวาเพศชาย คิด เป็นรอยละ 68 มีอายุระหวาง 20-40 ปี 

คิดเป็นรอยละ 51 และชวงอายุ 15 –19 ปี คิดเป็นรอยละ 22 เป็นสวนใหญ มีสถานภาพโสดเป็นสวนใหญ คิดเป็นรอยละ 48.00 เป็นสวนใหญ ระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 48.50 และต่ํากวาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 40 ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย,ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ,รับจางทั่วไป,แมบาน,นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นรอยละ38.5,17.5,13,15,16 ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000 -
10,000 บาท ตอเดือน คิดเป็นรอยละ62.00 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผุบริโภคถั่วสมุนไพร สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
ตาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกบริโภคอาหารเพื่อรับประทาน คบเค้ียว คิดเป็นรอยละ 54.25 โดยใหเหตุผลในการบริโภคเพื่อความเพลิดเพลิน 
และดีมีประโยชนแตอสุขภาพ คิดเป็นรอยละ 48.00 ,31.50 เป็นสวนใหญ  

สถานที่ที่ซ้ือถั่วสมุนไพร คือหางสรรพสินคา และตลาด คิดเป็นรอยละ 43.00 และ 41.00 เป็นสวนใหญชวงเวลาสวนใหญที่รับประทานอาหาร
ขบค้ียวเพื่อสุขภาพ คิดเป็นรอยละ 64.50 ประโยชนแที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาจะไดรับจากการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคือ อาหารทานเลน ลด
ความเสี่ยงจากโรค คิดเป็นรอยละ 63.75และหากมีการเปิดรานสะดวกซ้ือขนมทานเลน เพื่อคบเค้ียวรานขายของเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเชน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความสนใจที่จะซ้ือแนนอน และนาจะซ้ือ คิดเป็นรอยละ 47.75 และ34.25 เป็นสวนใหญผล จากการศึกษาพบวา การทําธุร กิจ
อาหารและขนมคบเค้ียวเพื่อสุขภาพในลักษณะสินคาโอทอป มีความนาสนใจและสามารถตอบสนองกับรูปแบบพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค
ในเขตอําเภอเมืองตากไดเป็นอยางดีการเติบโตของสังคมเมือง การใชชีวิตที่มีความเรงรีบ ดวยขอจํากัดดานเวลา ทําใหคนในปใจจุบันไมมี เวลาประกอบ 
อาหารรับประทานเองที่บาน ปใจจัยตางๆทําใหอาหารทานเลนเป็นทางเลือกที่นาสนใจ โดยเฉพาะชวงเวลาที่มี ความเรงดวนดังนั้นหากจะดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบดังกลาวควรมีการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดของ 

2 ผลของการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแหลงหาขอมูลออนไลนแ ประกอบดวย 
ด๎านที่ 1 พฤติกรรมการใช๎แหลํงข๎อมูลผํานออนไลน๑ ประกอบดวย 1.1คนหาขอมูลออนไลนแเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป 1.2คนหาขอมูลออนไลนแ

เกี่ยวกับแฟชั่น 1.3.คนหาขอมูลออนไลนแเกี่ยวกับขาวสาร1.4คนหาขอมูลออนไลนแความบันเทิง เพลง 1.5 คนหาขอมูลออนไลนแเกี่ยวกับกีฬา 1.6 คนหา
ขอมูลออนไลนแเกี่ยวกับสุขภาพ กลุมตัวอยางเห็นดวยตอพฤติกรรมการใชแหลงขอมูลผานออนไลนแ มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอเทากับ 3.60  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.635 เมื่อพิจารณารายดานพบวาประเภทของขอมูลที่คนหากีฬามากที่สุดจํานวน 144 คน คิดเป็นรอยละ36 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.634 

ด๎านที่ 2 ประเภทของข๎อมูลที่ค๎นหา กลุมตัวอยางเห็นดวยตอพฤติกรรมการใช 2.1คนหาขอมูลออนไลนแผานทางคอมพิวเตอรแ 2.2คนหาขอมูล
ออนไลนแผานทางSmart phone2.3คนหาขอมูลออนไลนแผานทางLaptop 2.4การคนหาขอมูลออนไลนแผานทางTablet แหลงขอมูลผานออนไลนแมี
คาเฉลี่ยรวมทุกขอเทากับ 3.79  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.893 เมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยดานประเภทของขอมูลที่คนหา 
ผานคอมพิวเตอรแในระดับมากที่สุดจํานวน 190 คน คิดเป็นรอยละ47.5 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.98 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.94  

ด๎านที่ 3 วิธีการที่ใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการ 3.1. เพื่ออานขาวสารปใจจุบัน 3.2. เพื่อตองหาขอมูลความรู 3.3 เพื่อความบันเทิง 3.4 
เพื่อใชสนทนาออนไลนแ 3.5 เพื่อเลนเกมสแออนไลนแ 3.6 เพื่อดาวโหลดเพลง และเกมสแ 3.7เพื่อซ้ือสินคาที่สนใจ 3.8เพื่อใชสง/ รับ Mail  มีคาเฉลี่ยรวมทุก
ขอเทากับ 3.80  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.689 เมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางเห็นดวยตอพฤติกรรมใชแหลงขอมูลออนไลนแ มีวัตถุประสงคแ
เพื่อหาความรูเพิ่มเติมระดับมากจํานวน 147 คน คิดเป็นรอยละ36.7  โดยคาเฉลี่ย 4.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.860 

ด๎านที่ 4 วัตถุประสงค๑ในการค๎นหาสืบค๎นข๎อมูล เป็นแนวทางของแบบสอบถาม พฤติกรรมดานความถี่ในการสืบคน(ตอสัปดาหแ)  4.1 คนหา
ขอมูลออนไลนแนอยกวา  2 วันตอสัปดาหแ 4.2คนหาขอมูลออนไลนแนอยกวา  3-4 วันตอสัปดาหแ 4.3 คนหาขอมูลออนไลนแ5-6 วันตอสัปดาหแ 5.4 คนหา
ขอมูลออนไลนแ ทุกวัน มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอเทากับ 3.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.629 กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุดคือ ขอมูลดานความถี่การ
คนหาขอมูลออนไลนแทุกวันในระดับมากจํานวน220 รอยละ55  โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

ด๎านที่ 5 ความถี่ในการค๎นหาข๎อมูล พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผํานทางออนไลน๑ ด๎านการเลือกซื้อ 5.1คุณสมบัติของสินคา 5.2ขอมูล
เกี่ยวกับนําเสนอสินคาทีไดรับ 5.3วิธีการนาเสนอขอมูลมีความดึงดูดใจ 5.4 สินคาราคาถูกที่ซ้ือผานทางออนไลนแ 5.5 ประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือก
ซ้ือที่รานคา 5.6 การส่ังซ้ือทาไดตลอด 24 ชั่วโมง 5.7การรับคืน/เปลี่ยนสินคา 5.8 การชําระคาสินคาทาไดสะดวกและรวดเร็ว 5.9 การสั่งซ้ือที่สะดวกไม
ยุงยาก มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอเทากับ 3.79  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 กลุมตัวอยางเห็นดวย พฤติกรรมการเลือกการสั่งซ้ือที่สะดวกไมยุงยาก เห็น
ดวยมากจํานวน 162 คิดเป็นรอยละ 40.5 โดยมีคาเฉลี่ย  4.05 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

ด๎านที่ 6 ป๓จจัยในการเลือกซื้อ พฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑ทีเปูาหมายในการซื้อ 6.1การซ้ือเพื่อนําสินคาไปใชเอง  6.2 การซ้ือเพื่อเป็น
ของฝากใหคนที่รูจัก 6.3 การซ้ือเพื่อลดคาใชจาย 6.4 การซ้ือเพื่อในการเลนออนไลนแ 5.วัตถุประสงคแในการซ้ือเพื่อตองการไดของสมนาคุณ มีคาเฉลี่ยรวม
ทุกขอเทากับ 3.90  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.567  กลุมตัวอยางเห็นดวยการซ้ือเพื่อลดคาใชจาย จํานวนที่เห็นดวยมาก 187 คิดเป็นรอยละ 46.75 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.737 

ด๎านที่ 7 งบการซื้อ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผํานสินค๎าออนไลน๑ในซื้อ 7.1 ราคาของสินคาตองไมเกินงบประมาณที่ตั้งใจวาจะซ้ือ  7.2 
ราคาของสินคาที่สั่งซ้ือทางออนไลนแถูกกวาซ้ือรานคาปลีก 7.3. ราคาสินคาขายมีสวนลดพิเศษ 7.4 ราคาสินคาเหมาะกับงบประมาณที่มีอยู คาเฉลี่ยรวมทุก
ขอเทากับ 3.61  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.739 กลุมตัวอยางเห็นดวยการซ้ือราคาไมเกินงบประมาณที่ต้ังใจวาจะซ้ือมากสุด จํานวน 164 คน คิดเป็น
รอยละ 41  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.907 
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ด๎านที่ 8 ความถี่ในการซื้อ พฤติกรรมเลือกซื้อจ านวนปริมาณการสั่งซื้อ 8.1 การส่ังซ้ือจํานวนปริมาณมากสินคาไมบอย 8.2 การส่ังซ้ือสินคา
นานๆ ครั้งเพราะไมคอยมีเวลา 8.3 การสั่งซ้ือโดยหลายครั้งไมสามารถระบุจํานวนครั้งได คาเฉลี่ยรวมทุกขอเทากับ 3.29  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.769 กลุมตัวอยางเห็นดวยการซ้ือจํานวนมากไมบอยครั้งจํานวน174 คนรอยละ 43.5 มีคาเฉลี่ย 3.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.997 

สํวนที่ 3 การตัดสินใจซื้อถั่วสมุนไพรผํานทางออนไลน๑ ตัดสินใจซื้อทางออนไลน๑ ประกอบดวย  3. 1การตัดสินใจซ้ือสินคาทางออนไลนแ
เพราะเคยรับประทานอาหารประเภทนี้มากอน 3.2. การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเพราะเชื่อมั่นและวางใจในประสิทธิภาพของระบบการ
สั่งซ้ือ3.3 การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสินคาทางออนไลนแเพราะมีบริการจัดสงสินคา 12 ชึ้นขึ้นไปฟรี 4. 4 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแ
เพราะผูขายมีสินคาและการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของทานอยางหลากหลาย 4.5. การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเมื่อเพราะวา 
ขอมูลสินคามีการนําเสนอเป็นไปตามความเป็นจริง 4.6 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเพราะสินคาที่นาสนใจจูงใจ 4.7 การตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาผานทางออนไลนแไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน 4.8 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเพราะชวยประหยัดเวลาที่เขาไปเลือกซ้ือเองในรานคา
ปลีก 4.9 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเพราะไดรับคาแนะนํา คนรูจัก4.10 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเพราะกลัวไมมี
สินคา ชวงโปรโมชั่น 4.11. การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลนแเพราะมั่นใจในคุณภาพของสินคา 4.12 การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนผานทาง
ออนไลนแสะดวกและงายตอการสั่งซ้ือ มีคาเฉลี่ยรวมทุกขอเทากับ 3.47 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.849 กลุมตัวอยางเห็นดวยการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาผานทางออนไลนแเพราะชวยประหยัดเวลาที่เขาไปเลือกซ้ือเองในรานคาปลีกจํานวน 156คน คิดเป็นรอยละ 39 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.851 
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ป๓ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระท าวิสามัญฆาตกรรมโดยต ารวจ 
Legal problems about committing extrajudicial killings by the police. 

 
ดร.สมชาติ  วงศ๑ธราธร1 

Dr. Somchate   Wongtharathon 
 

บทคัดยํอ 
ปใจจุบัน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําวิสามัญฆาตกรรม ยังมีปใญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทําใหกระบวนการควบคุมการทํา

วิสามัญฆาตกรรมของเจาพนักงานตํารวจไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหประชาชนทั่วไปขาดความเชื่อถือ และไววางใจ ดังนั้นเพื่อใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ 
และสรางความมั่นใจใหแกประชาชน และ อํานวยความยุติธรรมใหแกผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาพนักงานตํารวจ จึงตองมีการปรับปรุง  และ
แกไขมาตรการทางกฎหมาย   เกี่ยวกับการทําวิสามัญฆาตกรรมของเจาพนักงานตํารวจ เพื่อใหกระบวนการทําวิสามัญฆาตกรรม ของเจาพนักงานตํารวจ 
มีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใสตรวจสอบได  การศึกษาอิสระฉบับนี้ทําการศึกษาคนควาเชิงคุณภาพ  จากการคนควาวิจัยเอกสาร  (Documentary 
Research) ซ่ึงจะไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของสื่อประเภทหนังสือ บทความ บทบัญญัติของ
กฎหมาย ระเบียบของหนวยงาน และเว็บไซตแที่เกี่ยวของ จากนั้นไดนําขอมูลทั้งหลายมาทําการศึกษาเรียบเรียงแลววิเคราะหแอยางเป็นระบบ  

ผลการศึกษา พบวา ปใญหาซ่ึงทําใหการตรวจสอบคดีวิสามัญฆาตกรรมไมมีความโปรงใสเพียงพอ  มีดังนี้  1) ป๓ญหาการตรวจสอบใน
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ เชน ปใญหาบุคลากรขาดองคแความรู  ทักษะ  และประสบการณแในวิชานิติเวชศาสตรแ  ปใญหาการประสานงานระหวางองคแกร
ที่เกี่ยวของในการชันสูตรพลิกศพ  และบทบาทการมีสวนรวมของผูเสียหายซ่ึงมักไมมีความรูทางการแพทยแ ปใญหาเรื่องชองวางในเชิงกฎหมายที่ไมมีการ
กําหนดสภาพบังคับหรือโทษของเจาพนักงานที่ทํางานลาชา  หรือฝุาฝืนคําสั่งของพนักงานอัยการในการสอบสวนการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติม  รวมไปถึง
การไมกําหนดหลักเกณฑแและวิธีการในการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการผาศพภายในที่ชัดเจน เหลานี้ทําใหการไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับการตายไมมี
ความโปรงใสพอ  และยังอาจเป็นชองทางทําใหเจาพนักงานที่ประพฤติมิชอบสามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนแสวน
ตนไดอีกดวย 2)  ป๓ญหาการตรวจสอบในกระบวนการไตํสวนการตาย  ประเด็นความผิดของเจาพนักงานที่กอใหเกิดการตายไมอยูในการพิจารณาของ
ศาล และ โดยที่คดีวิสามัญฆาตกรรมสวนมาก  พนักงานอัยการสูงสุดมีคําสั่งไมฟูอง  เพราะฉะนั้น การที่จะนําคดีวิสามัญฆาตกรรมขึ้นสูศาลเพื่อพิจารณา
พิพากษาหรือชี้ขาดวาเจาพนักงานที่ตกเป็นจําเลยมีความผิดหรือไม  จึงแทบจะไมเกิดขึ้นเลย เนื่องจากคดีมักจะไปจบลงตรงชั้นการทําคําสั่ งไมฟูองของ
พนักงานอัยการสูงสุดนั่นเอง 3)  ป๓ญหาการตรวจสอบในกระบวนการสอบสวนด าเนินคดี กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการอาจเป็นผูชวยเหลือและให
คําแนะนําแกพนักงานสอบสวน  แตไมมีอํานาจสอบสวน เป็นผูควบคุม หรือผูรับผิดชอบหลักในคดี อีกทั้งกฎหมายยังไมไดกําหนดสภาพบังคับโดยชัดเจน  
ในกรณีที่พนักงานอัยการใหคําแนะนําหรือสั่งใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม แตพนักงานสอบสวนฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง  กฎหมายกําหนดใหเป็น
แตเพียงเร่ืองการรายงานทางวินัยภายในหนวยงานเทานั้น นอกจากนี้ การที่ผูเสียหายจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการฟูองรองคดีเองนั้นเป็นไปได
ยาก  ทั้งนี้เพราะพยานหลักฐานตางๆ ก็จะอยูในสํานวนการสอบสวนทั้งสิ้น  ซ่ึงก็ถือเป็นความลับของทางราชการที่ญาติหรือผูเสียหายจากการกระทําของ
เจาพนักงานดังกลาวยอมไมมีสิทธิที่จะตรวจสอบดูได ดังนั้นสมควรแกไขปใญหาดังกลาว ดังตอไปนี้    

1)  ในขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม การชันสูตรพลิกศพควรจะถูกดําเนินการ โดยแพทยแสังกัดอื่นที่ไมใชแพทยแตํารวจ  
ควรจะตองมีการแยกขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพแยกองคแกรที่ใชอํานาจสอบสวนเกี่ยวกับการตายออกจากอํานาจการสอบสวนคดีอาญา โดยใหองคแกรที่มี
ความรูและความชํานาญทางการชันสูตรพลิกศพอยางแทจริงมาทําหนาที่สอบสวนการตาย ซ่ึงจะทําใหการชันสูตรพลิกศพดําเนินการโดยองคแกรอื่นที่เป็น
กลางและมีความรูความชํานาญ  ในสวนของพนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครองก็ควรมีบทบาทในฐานะที่เป็นองคแกรภายนอกที่เขารวมตรวจสอบ
และถวงดุล การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน       

2)  ในขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรจะเพิ่มการแจงสิทธิแกผูเสียหาย 
(สามี ภรรยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน  ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตาย) ใหเขารวมรับฟใงรายงานและรวมสังเกตการณแชันสูตร หรือ 
มอบหมายใหตัวแทน หรือผูที่ไววางใจ เขารวมชันสูตรพลิกศพกับเจาหนาที่ดวย  

3)  ในขั้นตอนของการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  ควรแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีการเพิ่มเติมมาตรา  155/1  
ซ่ึงเป็นสวนของการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมใหมีพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทั้งในสวนของสํานวนการสอบสวนที่กลาวหา
วาเจาพนักงานฆาผูอื่นโดยอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  และในสํานวนที่กลาวหาวาผูตายตอสูขัดขวางเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  
ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังของพนักงานอัยการ และจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนขึ้นโดยตรง หากไมให
อัยการเขารวมสอบสวน จะตองต้ังองคแกรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบสวนคดี ทําหนาที่สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมแทน โดยในปใจจุบัน องคแกร
ที่มีศักยภาพเพียงพอ และไดรับการยอมรับ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

4)  สมควรที่จะมีการปรับปรุงกระบวนการในการสอบสวนคดีอาญาที่ไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด เพื่อปูองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐในการกระทําใหเกิดการตายในการปราบปรามอาชญากรรม  และปูองกันมิใหเจาหนาที่รัฐกระทําใหประชาชนเสียชีวิตโดยมิชอบ ดวยการใช
วิธีการทําสํานวนการสอบสวนใหเป็นคดีอาญาที่ไมปรากฏตัวผูกระทําความผิดเพื่อหลีกเหลี่ยงการนําคดีเขาสูการตรวจสอบตามกระบวนการดําเนิน คดี
วิสามัญฆาตกรรม 

 
ค าส าคัญ: ป๓ญหากฎหมาย, การกระท าวิสามญัฆาตกรรม 

                                                           
1 อาจารยแประจํา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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ABTRACT 
  Current legal measures regarding the extrajudicial killings . Also , there are several barriers that make the process 
controls the Extra police are not effective. As a result, the general lack of trust , therefore, to have legal sanctity. And reassure 
the public and justice to those affected by the actions of the police. It must be improved And resolve legal About the Extra 
police . To make the process byPolice The police Accurate, clear, transparent, and accountable. This independent study 
conducted qualitative research . Of research papers Which will gather information from relevant documents both in Thailand and 
English. Media in the form of books, articles of law provisions. Agency regulation And related sites Then, the data were compiled 
and analyzed to study systematically. 
 The results showed that the problem , which makes monitoring cases of extrajudicial killings not transparent enough : 
1) issue a check in the autopsy personnel issues such as lack of knowledge , skill and experience in Forensic Medicine . 
Coordination problems between the organizations involved in the autopsy . Role and participation of victims who have no 
medical knowledge . Problem of gaps in the law that there is no set penalty for assaulting force or working late . Or violates the 
orders of the prosecutor to investigate further autopsy . Including the criteria and procedures for external autopsy and dissection 
in the clear . These make the acquisition of information about the death not being transparent enough. It may be assaulting 
channel makes the wrongfully use their own discretion in the performance of duty for personal gain as well 2 ) issue a check in 
the death investigation . The fault that caused the death of the officer is not in a court of law and by most of the cases of 
extrajudicial killings . Top prosecutor orders not to sue , thus to bring the case to court to consider extrajudicial courts rule that 
officials accused is guilty or not. It hardly happens. Because cases often go over the top to make a statement not sue the 
prosecutor , unless 3 ) issue a check in the investigation proceedings. Law, the prosecutor may be the help and advises officers. 
However, no investigation powers Controlled Or responsible in case The condition imposed by law are not defined clearly. If the 
prosecutor to advise or instruct the officers to follow. But the officer who violates or fails to comply with the order. Law to be 
reported , but only a matter of discipline within the unit , otherwise the victim will collect evidence to proceed with the lawsuit 
itself is difficult . Because such evidence It is located in the expressions were investigated . It is a government secret or relatives 
of victims of acts of such officials have no right to inspect it. 
 So deserving of such solutions follows. 
 1)  In the process of the autopsy in cases of extrajudicial killings . The autopsy should be performed. By a physician 
other than the physician under police. There should be a separation process that uses the separate organization autopsy 
investigation into the death of the criminal investigation . By providing organizations with the knowledge and expertise to truly 
serve the autopsy investigation into the death . This will make the autopsy performed by another organization, impartial and 
relevant expertise. The prosecutor and administrative, it should have a role in participating as an external check and balance. The 
officers of the Criminal Investigation 
 2)  In the process of autopsy in cases of extrajudicial killings in the Code of Criminal Procedure. Should be added to the 
right of the injured party (the ancestor, descendant, spouse, guardian or relative of the deceased’s legal representative) to attend 
and observe the autopsy report or a designated representative. Or who trust Joined the staff at autopsy  
 3)  In the process of investigation of extrajudicial killings . Should amend the Code of Criminal Procedure. The addition 
of Section 155 /1, which is part of the investigation to the prosecutor’s extrajudicial participants questioned the officers in both 
rhetoric investigation allegedly assaulting , killing more people by claiming that the previous government . And in expressions 
allegedly obstructing officers who died fighting , which claimed that the previous government . Should be added manpower of 
the prosecutor. And the establishment of the agency responsible for conducting the investigation in conjunction with the officers 
directly . If you can not provide prosecutors with the investigation . Must be set independent organization with expertise . The 
Investigation Instead extrajudicial acts Investigation Currently Organizations with potential And recognized the Department of 
Special Investigation .  
 4 ) deserve to have improved the process of criminal investigation does not appear offender . To prevent the wrongful 
use of the power of state officials to cause death in combating crime. And prevent state officials made public wrongful death . 
Using the method of inquiry to investigate the criminal offender appeared to avoid the introduction of an investigation into the 
verification process extrajudicial proceedings . 
  
Keywords: Legal problems, committing extrajudicial killings 
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วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
  1.  เพื่อศึกษาความเป็นมา  และความสําคัญของปใญหา แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการทําวิสามัญฆาตกรรมโดยตํารวจ 
 2.  เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําวิสามัญฆาตกรรมโดยตํารวจในประเทศไทย กับตางประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษาวิเคราะหแปใญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําวิสามัญฆาตกรรมโดยตํารวจ 

4.  เพื่อเสนอแนะใหมกีารปรับปรุงและแกไขมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการทําวิสามัญฆาตกรรมโดยตาํรวจ 
 

  สรุปผลการศึกษา 
  ปใญหาซ่ึงทําใหการตรวจสอบคดีวิสามัญฆาตกรรมไมมีความโปรงใสเพียงพอ  มีดังนี้ 
 1)  ป๓ญหาการตรวจสอบในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
  ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่แบงวิธีการคนหาความจริงเกี่ยวกับการตายออกเป็นสองลักษณะแตกตางกันในคดีสามัญและคดีวิสามัญ  
ทั้งๆ ที่วิธีการและวัตถุประสงคแในการชันสูตรพลิกศพเป็นอยางเดียวกัน  และเมื่อพนักงานสอบสวนยังเป็นผูมีอํานาจหลักเชนเดียวกันทั้งสองลักษณะคดี  
การแยกความแตกตางของวิธกีารชันสูตพลิกศพดังกลาวจึงไมมีประโยชนแในดานการเพิ่มประสิทธภิาพในการคนหาความจริงเกี่ยวกบัการตายแตอยางใดเลย 
  กลาวคือ  แพทยแเป็นเพียงผูชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการชันสูตรพลิกศพเนื่องจากกฎหมายกาํหนดใหการชันสูตรพลิกศพเป็นสวนหนึ่งของ
การสอบสวน  ประกอบกับการที่กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจหนาที่ของแพทยแผูรวมชันสูตรพลิกศพเอาไวโดยตรง  พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นผูมีอําน าจ
หนาที่หลักในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  จึงเห็นวาการชันสูตรพลิกศพและการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการตายยอมอยูในอํานาจความ
รับผิดชอบของตนโดยตรง 

ปใญหาบุคลากรขาดองคแความรู  ทักษะ  และประสบการณแในวิชานิติเวชศาสตรแ   ปใญหาการประสานงานระหวางองคแกรที่เกี่ยวของในการ
ชันสูตรพลิกศพ  และบทบาทการมีสวนรวมของผูเสียหายซ่ึงมักไมมีความรูทางการแพทยแ  ปใญหาเร่ืองชองวางในเชิงกฎหมายที่ไมมีการกําหนดสภาพบังคับ
หรือโทษของเจาพนักงานที่ทํางานลาชา  หรือฝุาฝืนคําสั่งของพนักงานอัยการในการสอบสวนการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติม  รวมไปถึงการไม กําหนด
หลักเกณฑแและวิธีการในการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการผาศพภายในที่ชัดเจน  เหลานี้ทําใหการไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับการตายไมมีความโปรงใสพอ  
และยังอาจเป็นชองทางทําใหเจาพนักงานที่ประพฤติมิชอบสามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนแสวนตนไดอีกดวย 

2)  ป๓ญหาการตรวจสอบในกระบวนการไตํสวนการตาย 
การไตสวนเป็นไปเพื่อใหศาลพิจารณาและทําคําสั่งวาผูตายคือใคร  ตายที่ไหน  เมื่อไร  เหตุและพฤติการณแที่ตายเป็นอยางไร  กระบวนการไต

สวนชันสูตรพลิกศพไมมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผูเกี่ยวของกับการตายนั้น  กลาวคือ  ประเด็นความผิดของเจา
พนักงานที่กอใหเกิดการตายไมอยูในการพิจารณาของศาล และ โดยที่คดีวิสามัญฆาตกรรมสวนมาก  พนักงานอัยการสูงสุดมีคําสั่งไมฟูอง  เ พราะฉะนั้น 
การที่จะนําคดีวิสามัญฆาตกรรมขึ้นสูศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือชี้ขาดวาเจาพนักงานที่ตกเป็นจําเลยมีความผิดหรือไม  จึงแทบจะไมเกิดขึ้นเลย 
เนื่องจากคดีมักจะไปจบลงตรงชั้นการทําคําสั่งไมฟูองของพนักงานอัยการสูงสุดนั่นเอง 

อีกทั้งในทางปฏิบัติ ศาลมักจะนิ่งเฉย  ไมกาวลวงเขาไปซักถามพยานของทั้งสองฝุายซ่ึงหากคําสั่งที่ออกมาไมถูกตองตรงตามความจริง  และเมื่อ
คดีมักจะจบลงดวยคําสั่งไมฟูองของพนักงานอัยการสูงสุด  หากญาติผูตายประสงคแจะฟูองรองคดีเอง  การนําสืบพิสูจนแขอเท็จจริงใหแตกตางไปจากที่ศาลมี
คําสั่งและชนะคดียอมเป็นไปไดยาก  ซ่ึงจะยิ่งทําใหผูเสียหายไมไดรับความเป็นธรรมมากขึ้นไปอีกดวย 

3)  ป๓ญหาการตรวจสอบในกระบวนการสอบสวนด าเนินคดี 
ในเรื่องการทําสํานวนสอบสวน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   มาตรา 155/1  ไดกําหนดใหพนักงานอัยการอาจเป็นผู

ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวน  แตไมมีอํานาจสอบสวน เป็นผูควบคุม หรือผูรับผิดชอบหลักในคดี อีกทั้งกฎหมายยังไมไดกําหนดสภาพ
บังคับโดยชัดเจน  ในกรณีที่พนักงานอัยการใหคําแนะนําหรือสั่งใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม  แตพนักงานสอบสวนฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามคํา สั่ง  
กฎหมายกําหนดใหเป็นแตเพียงเร่ืองการรายงานทางวินัยภายในหนวยงานเทานั้น  นอกจากนี้  การที่ผูเสียหายจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการ
ฟูองรองคดีเองนั้นเป็นไปไดยาก  ทั้งนี้เพราะพยานหลักฐานตางๆ ก็จะอยูในสํานวนการสอบสวนทั้งสิ้น  ซ่ึงก็ถือเป็นความลับของทางราชการที่ญาติหรือ
ผูเสียหายจากการกระทําของเจาพนักงานดังกลาวยอมไมมีสิทธิที่จะตรวจสอบดูได 

ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมด  จะเห็นไดวาสภาพปใญหาของกระบวนการตรวจสอบคดีวิสามัญฆาตกรรมของไทยในปใจจุบันนั้น  สืบเนื่องมาจาก
แนวความคิดแบบแยกสวนในกระบวนการยุติธรรม  ที่สะทอนใหเห็นจากการใหอํานาจสอบสวน  อํานาจฟูองรอง  และอํานาจพิจารณา  ถูกแยกไวเป็น
หนาที่ของแตละหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  ทําใหขาดการเชื่อมโยงทั้งในแงองคแกรความคิดและในแงบุคลากร  ระบบจึงขาดเอกภาพไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมใหสอดประสานกันได  โดยเฉพาะในชั้นของการไดมาซ่ึงสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมโดยเจาพนักงาน  กระบวนการ
คนหาความจริงยังไมมีความโปรงใสเพียงพอ  องคแกรภายนอกก็ไมมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถวงดุลกับองคแกรผูใชอํานาจกอใหเกิดการตาย 
 
  อภิปรายผล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปใจจุบัน ในกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติและการตายที่เกิดจากการกระทําโดยตํารวจซ่ึง
อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ การตายที่เกิดขึ้นในระหวางอยูในความควบคุมของตํารวจ ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่กระบ วนการที่มี
หนวยงานหลายฝุายเขามารวมกันคนหาความจริงมากที่สุด  คือกระบวนการชันสูตรพลิกศพ  ซ่ึงถือวาเป็นชั้นแรกของการสอบสวนอันเป็นจุดเริ่มตนของ
กระบวนการยุติธรรมการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ  ทั้งที่มิใชโดยการกระทําโดยตํารวจ หรืออยูในความควบคุมของตํารวจซึ่งอาง
วาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หนวยงานที่มีหนาที่เขารวมชันสูตรพลิกศพ  ไดแก  พนักงานสอบสวนและแพทยแ ซ่ึงจะต องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายได
กําหนดไวตามลําดับ  
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  สํวนในคดีวิสามัญฆาตกรรม เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดจากการใชอํานาจรัฐตอประชาชน กฎหมายจึงไดกําหนดใหพนักงานอัยการ และพนักงาน
ฝุายปกครองตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอขึ้นไปเป็นผูเขารวมชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติม  รวมกับพนักงานสอบสวนและแพทยแอีกดวย เพื่อเพิ่มระดับการ
ตรวจสอบใหรัดกุมขึ้น บุคลากรที่เขารวมชันสูตรพลิกศพ แมจะมาจากสายอาชีพ  แตก็กลาวไดวาเป็นบุคลากรในฝุายบริหาร จึงเป็นการตรวจสอบภายใน
ทั้งสิ้น ไมมีการตรวจสอบถวงดุลโดยองคแกรภายนอก เชน ศาลหรือภาคประชาชนแตอยางใด ประกอบกับการแบงวิธีการคนหาความจริงเกี่ยวกับการตาย
ออกเป็นสองลักษณะที่แตกตางกันในคดีสามัญและคดีวิสามัญ  ทั้งที่วิธีการและวัตถุประสงคแในการชันสูตรพลิกศพเป็นอยางเดียวกัน ในทางปฏิบัติพนักงาน
สอบสวนก็คงยังเป็นผูมีอํานาจหลักเชนเดียวกันทั้งสองลักษณะคดี พนักงานสอบสวนเป็นผูที่มีหนาที่ตองแจงแกผูมีหนาที่อื่นใหไปรวมชันสูตรพลิกศพดวย 
เมื่อเป็นเชนนี้ พยานหลักฐานในที่ที่พบศพหรือที่เกี่ยวกับสภาพศพจึงอยูที่พนักงานสอบสวนซ่ึงไมมีความรู  หรือความชํานาญในดานนิติ เวช  และการจะ
มอบพยาน  หลักฐานใหแพทยแ เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเป็นสําคัญ  
 แพทยแเป็นเพียงผูใหความชวยเหลือเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุความตายแกพนักงานสอบสวน ในฐานะที่เป็นเพียงผูเชี่ยวชาญการพิเ ศษ
หรือพยานผูเชี่ยวชาญ ทั้งที่ความจริงแลวแพทยแเป็นผูมีความเชี่ยวชาญสาขาวิชานิติเวชศาสตรแในระดับสูง เกี่ยวกับการคนหาสาเหตุการตาย  เวลาการตาย  
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อสันนิษฐานพฤติการณแการตายมีความสําคัญเป็นอยางยิ่งตอการมุงประเด็นอันเป็นสาเหตุของการตายอันจะนําไ ปสูตัว
ผูกระทําความผิดได  โดยเฉพาะในคดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อมิใหเกิดการผิดพลาดในการวินิจฉัยสาเหตุและพฤติการณแที่ทําใหเกิดการตายเทานั้น กฎหมาย
มิไดกําหนดอํานาจหนาที่ของแพทยแผูรวมชันสูตรพลิกศพเอาไวโดยตรงวา การชันสูตรพลิกศพนั้นใหรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิด เหตุ หรือ
การสอบปากคําพยานบุคคลหรือไม ในทางปฏิบัติ แพทยแผูรวมชันสูตรพลิกศพจึงไมมีโอกาสไดทราบถึงคําใหการพยานบุคคลตางๆ ที่พนักงานสอบสวนได
รวบรวมไว ดังนั้น แมในกฎหมายจะกําหนดใหผูชันสูตรพลิกศพมีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุและพฤติการณแที่ตายก็ตาม แตโดยมากการใหความเห็น
เป็นหนังสือของแพทยแ แพทยแก็จะทําไดเพียงใหความเห็นวาสาเหตุอะไรที่ทําใหตายเทานั้น  สวนความเห็นวาใครเป็นผูกระทําใหตาย หรือสงสัยวาใครเป็น
ผูกระทําผิด แพทยแมักไมอาจบอกไดเพราะขาดพยานแวดลอมอื่นๆ ที่จะนํามาวิเคราะหแประกอบความเห็นนั่นเอง เมื่อพยานหลักฐานเพื่อประกอบก าร
พิจารณาดังกลาวอยูในความรับรูของพนักงานสอบสวนแตเพียงฝุายเดียวเป็นสําคัญ  ขอนี้จึงจัดเป็นหนาที่ของพนักงานสอบสวนแตเพียงฝุายเดียวที่จะนํา
ขอมูลที่ไดจากการชันสูตรพลิกศพรวมกับแพทยแไปทําการสืบสวนสอบสวนตอไป  รวมทั้งการประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการ
รวมกันชันสูตรพลิกศพ ก็ยังทําไดยาก เนื่องจากองคแกรตางๆ ที่ถูกกําหนดใหเขารวมชันสูตรพลิกศพ  ณ  สถานที่เกิดเหตุรวมกันนั้น ตางมีบทบาทและ
ภาระหนาที่ประจําตามวิชาชีพ ภารกิจของแตละองคแกรจึงไมสอดประสานรับกันแตอยางใด  กอใหเกิดปใญหาความลาชาในการชันสูตรพลิกศพ และปใญหา
องคแกรผูใชดุลพินิจในการชันสูตรพลิกศพตางๆ เชน การทําความเห็นเกี่ยวกับการตาย การสั่งใหมีการผาศพตรวจ การเคลื่อนยายศพออกจากสถานที่เกิด
เหตุ หรือกรณีการส่ังใหมีการผาศพซํ้าเป็นตน และบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหมีสวนรวมในการชันสูตรพลิกศพ ไดแก สามี  ภริยา  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคน มีสิทธิเขารวมรับทราบการชันสูตรพลิกศพของหนวยงานของรัฐฝุายตางๆ ณ ที่ที่พบ
ศพ  บุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้เป็นญาติกับผูตาย มักเป็นชาวบานที่ไมมีความรูความเชี่ยวชาญ จึงไมอาจที่จะเขาใจถึ งการชันสูตรพลิกศพซ่ึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวของกับศาสตรแสาขาวิชาเฉพาะทาง  กฎหมายไมไดเปิดชองใหองคแกรอิสระตางๆ เขามา หรือใหสิทธิญาติผูตายมีสิทธิตั้งแพทยแผู เชี่ยวชาญ หรือ
ทนายความฝุายตนเขารวมสังเกตการณแหรือตั้งขอซักถามเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐฝุายตางๆ เลย อาจทําใหการเขาถึงหรือ
การรับทราบขอมูลของผูเสียหายเพื่อนําไปใชประโยชนแในชั้นไตสวนการตายของศาลไมเกิดขึ้น 

 
ข๎อเสนอแนะ 

 ผูศึกษาจึงขอสรุปเป็นขอเสนอแนะดังนี้ คือ 
 1)  ในขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม  ผูศึกษาเห็นวา การชันสูตรพลิกศพควรจะถูกดําเนินการ โดยแพทยแสังกัดอื่นที่
ไมใชแพทยแตํารวจ  เพราะหากเป็นแพทยแที่สังกัดองคแกรตํารวจก็อาจทําใหเกิดความไมเป็นธรรมโดยอาจมีการชวยเหลือกันในการปิดบัง  หรือทํา ลาย
พยานหลักฐานที่สําคัญ ควรจะตองมีการแยกขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาแยกองคแกรที่ใชอํานาจสอบสวนเกี่ยวกับการตายออกจาก
อํานาจการสอบสวนคดีอาญา  โดยใหองคแกรที่มีความรูและความชํานาญทางการชันสูตรพลิกศพอยางแทจริงมาทําหนาที่สอบสวนการตาย  เป็นการแยก
บทบาทเจาพนักงานตํารวจออกจากงานชันสูตรพลิกศพโดยใหเจาพนักงานตํารวจมีบทบาทเฉพาะการสอบสวนคดีอาญาซ่ึงจะทําใหการชันสูตรพลิกศพ
ดําเนินการโดยองคแกรอื่นที่เป็นกลางและมีความรูความชํานาญ  ในสวนของพนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครองก็ควรมีบทบาทในฐานะที่เป็นองคแกร
ภายนอกที่เขารวมตรวจสอบและถวงดุล  การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน       

 2)  ในขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม  ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรจะเพิ่มการแจงสิทธิแก
ผูเสียหาย (สามี  ภรรยา  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูอนุบาล  หรือญาติของผูตาย) ใหเขารวมรับฟใงรายงานและ รวมสังเกตการณแ
ชันสูตร หรือ มอบหมายใหตัวแทน หรือผูที่ไววางใจ เขารวมชันสูตรพลิกศพกับเจาหนาที่ดวย จะเป็นการอํานวยความยุติธรรมแกผูตาย และ สรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชน เพราะ การชันสูตรพลิกศพเป็นขั้นตอนแรกที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน ในที่เกิดเหตุ การใหผูเสียหายเขารวมจึ งเป็นสิ่งจําเป็น 
เนื่องจากผูเสียหาย จะไดทราบและอยูในสภาพแวดลอมของที่เกิดเหตุ จะไดไมตองวิตกกังวลเกี่ยวกับการทําลายหลักฐานของเจาหนาที่ แ ละเป็นการ
ถวงดุลเจาหนาที่อีกทางหนึ่งดวย  
 3)  ในขั้นตอนของการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  ผูศึกษาเห็นวาการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยมีการเพิ่มเติม
มาตรา  155/1  ซ่ึงเป็นสวนของการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมใหมีพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทั้งในสวนของสํานวนการก
สอบสวนที่กลาวหาวาเจาพนักงานฆาผูอื่นโดยอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  และในสํานวนที่กลาวหาวาผูตายตอสูขัดขวางเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่  อัยการ  ซ่ึงเป็นการที่กฎหมายเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการในการที่จะเขาไปควบคุมดูแลการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  แต
เพื่อใหการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพแทจริงและเป็นไปโดยทั่วถึง  ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังของพนักงานอัยการ  และจัดตั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนขึ้นโดยตรง  ทั้งนี้เพื่อปูองกันปใญหาการขาดพนักงานอัยการในการเขาร วม
สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดขึ้นในที่หางไกล  ซ่ึงหากมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะทําใหพนักงานอัยการมีความพรอมในการเดินทางไปรวม
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สอบสวน  แมสถานที่เกิดเหตุจะอยูหางไกลก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อใหคดีวิสามัญฆาตกรรมทุกคดีไดรับการตรวจสอบถวงดุลจากการรวมสอบสวนขอ งพนักงาน
อัยการ  เพื่อการคุมครองสิทธิในชีวิตของผูตายอยางเป็นธรรมในทุกคดี หรือ หากไมใหอัยการเขารวมสอบสวน จะตองตั้งองคแกรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสอบสวนคดี ทําหนาที่สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมแทน โดยในปใจจุบัน องคแกรที่มีศักยภาพเพียงพอ และไดรับการยอมรับ คือ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ(DSI) ที่มีทรัพยากรที่เพียงพอ และเป็นหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นมาสังกัดกระทรวงยุติธรรมอยูแลว โดยอาจจะเพิ่มเป็นแผนกคดีที่เกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ หรือคดีวิสามัญฆาตกรรมก็ได 
  4)  ในชั้นการไตสวนการตาย ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150  นั้นใหสิทธิแกผูเสียหาย (สามี  ภรรยา  ผูบุพการี  
ผูสืบสันดาน  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูอนุบาล  หรือญาติของผูตาย) ยื่นคํารองคัดคาน การสืบพยานของพนักงานอัยการ และนําพยานเขาสืบหั กลาง 
พยานหลักฐานได จะเห็นวาในมาตรานี้ เป็นการใหสิทธิผูเสียหาย นําพยานเขาสืบหักลาง พยานหลักฐานของอัยการได เพื่อความยุติธรรม แตสภาพความ
จริงแลว ในขั้นตอนการคัดคานการสืบพยานในชันไตสวนการตายนั้น สวนใหญผูเสียหาย จะถอนคํารอง ทําใหอัยการสืบพยานไปฝุายเดียวเสมอ เนื่องจาก
การคัดคานการสืบพยานเป็นสิทธิ ที่สามารถถอนได ดังนั้น ควรจะปรับปรุงกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150   ใหการยื่นคํารองคัดคาน การ
สืบพยานของพนักงานอัยการ และนําพยานเขาสืบหักลาง พยานหลักฐานของผูเสียหาย(สามี  ภรรยา  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  ผูแทนโดยชอบธ รรม  ผู
อนุบาล  หรือญาติของผูตาย) เป็นหนาที่ที่ตองทํา โดยการแตงตั้งทนายความเขาสูกระบวนการไต สวนการตาย เพื่อใหกระบวนการไตสวนการตายมี
ประสิทธิภาพ 
  5)  สมควรที่จะมีการปรับปรุงกระบวนการในการสอบสวนคดีอาญาที่ไมปรากฏตัวผูกระทาความผิด เพื่อปูองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐในการกระทําใหเกิดการตายในการปราบปรามอาชญากรรม และปูองกันมิใหเจาหนาที่รัฐกระทําใหประชาชนเสียชีวิตโดยมิชอบ ดวยการใช
วิธีการทําสํานวนการสอบสวนใหเป็นคดีอาญาที่ไมปรากฏตัวผูกระทําความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการนําคดีเขาสูการตรวจสอบตามกระบวนการดําเนินค ดี
วิสามัญฆาตกรรม 
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ป๓ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข๎อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทย 
Legal Issues of the Dispute by Arbitration in Administrative Contract of Thailand. 

 
ดร.สุภาพร   เกษมสุนทร1 

Dr. Supapron  Kasemsuntron 
 

บทคัดยํอ 
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บัญญัติใหคูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทใน

สัญญาทางปกครองได และใหสัญญาดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา ซ่ึงปใจจุบันการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการยังมีปใญหา อุปสรรคอยูหลายประการ 
ที่สงผลใหกระบวนการดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นตองปรับปรุงกฎหมายและแกไขปใญหาดังกลาว การศึกษาอิสระเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเอกสาร  
รายงานวิจัยและ บทความที่เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทย 

ผลการศึกษาพบวา ปใญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทยมี 3 ประเด็น คือ 1.ปใญหาเกี่ยวกับขอบเขต
และอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง 2. ปใญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและจํานวนอนุญาโตตุลาการ
ในการชี้ขาด เนื่องจาก การตัดสินชี้ขาดจะยึดตามเสียงขางมาก ซ่ึงโดยทั่วไปอนุญาโตตุลาการที่ไดรับแตงตั้งจากคูกรณีฝุายใดมักจะชี้ขาดโนมเอียงไปในทาง
คูกรณีฝุายที่แตงต้ัง หากมีการแสวงหาผลประโยชนแโดยมิชอบก็สามารถกระทําไดโดยการซ้ือเสียงอนุญาโตตุลาการอีกเพียง 1 คน ก็จะทําใหไดรับเสียงขาง
มากและ 3. ปใญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่อนุญาโตตุลาการนํามาใชในการชี้ขาดขอพิพาท ซ่ึงสวนใหญอนุญาโตตุลาการเป็นนักกฎหมายเอกชนที่ มีความ
เช่ียวชาญในเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชยแ แตสัญญาทางปกครองมีประโยชนแของสาธารณะเขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน ซ่ึงนิติ
วิธีทางกฎหมายมหาชนแตกตางกับนิติวิธีทางกฎหมายเอกชน 

ดังนั้น ควรแกไขมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ดังนี้ “ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน คูสัญญาอาจตก
ลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได แกไขมาตรา 17 วา “ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเป็นจํานวนค่ี               
ในกรณีการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองใหประกอบดวยอนุญาโตตุลาการไมนอยกวา 5 คน” และควรจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการกฎหมายมหาชน
ขึ้นแยกตางหากจากศาลยุติธรรม และขึ้นทะเบียนผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายมหาชน เพื่อทําหนาที่อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง เป็นตน 

 
ค าส าคัญ: ปใญหาทางกฎหมาย, เกี่ยวกับการระงับขอพิพาท, โดยอนุญาโตตุลาการ 
 
ABSTRACT 
 The Section 15 of the Arbitration Act 2545 provides that the parties may agree to use arbitration to settle the dispute in 
an administrative contract . The agreement is binding on the parties. Currently, the dispute by arbitration is still a problem . 
Barriers in many respects . The result of such process ineffective. Need to improve the law and fix the problem. Independent 
studies on this subject. Study document. Research and Articles related to the settlement of disputes by arbitration in 
administrative contracts . To recommend appropriate legislative measures in the dispute by arbitration in administrative contracts 
of Thailand . 
 The results showed that The dispute by arbitration in contract administration of Thailand has three themes: 1 . Issues 
about the scope and power of decision of the arbitrator in the dispute in contract administration . 2 issues with the property and 
the number of arbitrators . arbitration because arbitration is based on a majority vote. In general, the arbitrator appointed by the 
parties to the arbitration are often inclined to the party which appointed . If the wrongful exploitation can be done by just one 
person buying the arbitrator will make a majority. 3 main problems with the law used in the arbitration award . Most of arbitration 
as a private attorney who specializes in civil and commercial matters . The administrative contract with the public to get involved 
with . Which is a matter of public law . Laws that discriminate against the public law legal legal means possible . 
 So should amend Section 15 Arbitration Act 2545 as follows: " in the agreement between the government and the 
private sector . The parties may agree to use arbitration to resolve the dispute in Article 17 that " The arbitral tribunal shall 
consist of an odd number . In case of dispute in arbitration, administrative contract consist of not less than five people "and 
should set up a separate Arbitration Law of the Judiciary . Qualified and registered in the public law . To act as arbitrators in the 
administrative contract. 
 
Keywords: Legal Issues, the Dispute by Arbitration, in Administrative Contract  
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักเกณฑแและวิธี การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยวธิีการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองปใจจุบันเปรียบเทียบกฎหมาย

ตางประเทศ 
3. เพื่อศึกษาปใญหาในการนําวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชกับสัญญาทางปกครองของไทย 
4. เพื่อหาขอสรุปและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทย 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ปใญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทยมี 3 ประเด็น คือ 1. ปใญหาเกี่ยวกับขอบเขตและอํานาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 2. ปใญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและจํานวนอนุญาโตตุลาการในการชี้ขาด และ 3. ปใญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่
อนุญาโตตุลาการนํามาใชในการชี้ขาดขอพิพาทแลวเห็นถึงปใญหาและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1.   ป๓ญหาเกี่ยวกับขอบเขตและอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ผูวิจัยเห็นวา อนุญาโตตุลาการมีหลักการพื้นฐานมาจากการระงับขอพิพาททางแพง ซ่ึงเป็นเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชนที่ยึดหลัก

เสรีภาพในการทําสัญญาเป็นสําคัญ แตกรณีสัญญาทางปกครองมีประโยชนแสาธารณะเขามาเกี่ยวของ ฝุายรัฐมีเอกสิทธิ์เหนือคูสัญญาที่เป็นเอกชน จึงไมควรนํา
วิธีการระงับขอพิพาทตามระบบกฎหมายเอกชนมาใชกับสัญญาทางปกครอง แตเนื่องจากประเทศไทยยังมีความจําเป็นตองใชเงินลงทุนจากเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จึงเห็นควรมีขอยกเวนในสัญญาทางปกครองสามารถระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดเฉพาะสัญญาทางปกครองที่รัฐเห็นวามีความ
จําเป็นตองกําหนดขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดไดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคาเสียหายหรือคาทดแทนเทานั้น 
 2.   ป๓ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและจ านวนอนุญาโตตุลาการในการชี้ขาด 

ผูวิจัยเห็นวา จากกรณีพิพาทที่ผานมา เชน กรณีพิพาทเรื่องคาโงทางดวน หรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) คณะ
อนุญาโตตุลาการจะประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเพียง 3 คน โดยคูกรณีทั้ง 2 ฝุาย แตงต้ังตัวแทนฝุายละหนึ่งคน แลวอนุญาโตตุลาการทั้ง 2 คนจะเลือก
บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดขอพิพาท การตัดสินชี้ขาดจะยึดตามเสียงขางมากซ่ึงโดยทั่วไปอนุญาโตตุลาการที่ ไดรับ
แตงต้ังจากคูกรณีฝุายใดมักจะชี้ขาดโนมเอียงไปในทางคูกรณีฝุายที่แตงต้ัง  ดังนั้น หากมีการแสวงหาผลประโยชนแโดยมิชอบก็สามารถกระทําไดโดยการซ้ือ
เสียงอนุญาโตตุลาการอีกเพียง 1 คน ก็จะทําใหไดรับเสียงขางมากแลว 
 3.   ป๓ญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่อนุญาโตตุลาการใช๎ในการชี้ขาดข๎อพิพาท 

ผูวิจัยเห็นวา ปใจจุบันสถาบันอนุญาโตตุลาการสํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม มีผูขึ้นทะเบียนเป็นผูทรงคุณวุฒิเพื่อปฏิบัติ
หนาที่อนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น 23 สาขา ซ่ึงสวนใหญเป็นนักกฎหมายเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชยแ แตสัญญาทางปกครองมี
ประโยชนแของสาธารณะเขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน แตกตางกับนิติวิธีทางกฎหมายเอกชน  ดังนั้น จึง
เห็นควรแยกสถาบันอนุญาโตตุลาการทางกฎหมายมหาชนออกจากสํานักงานศาลยุติธรรม 
 
อภิปรายผล 

จากการที่ประเทศไทยมีความจําเป็นจะตองไดรับการลงทุนและพัฒนาประเทศ รวมทั้งการกระจายภารกิจบางอยางเชน การบริการสาธารณะ
ใหเอกชนรวมดําเนินการเนื่องจากปใญหาทางดานงบประมาณของรัฐมีจํากัด เชน การกอสรางทางดวน การสัมปทานอยางอื่น ซ่ึงเป็นสัญญาทางปกครอง 
ดังนั้นเมื่อเกิดขอพิพาทจากสัญญาดังกลาว ไมวาจะเป็นรัฐผิดสัญญา หรือเอกชนละเมิดสัญญา จึงมีความจําเป็นที่จะตองมีการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นอยาง
เป็นธรรมและมีความรวดเร็ว เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ การระงับขอพิพาทโดยใชอนุญาโตตุลาการจึงมีความจําเป็นอยางยิ่ง แ ตเนื่องจาก
ทฤษฎีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการยึดหลักการพื้นฐานมาจากการระงับขอพิพาททางแพง ซ่ึงเป็นเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชนที่ยึดหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญาเป็นสําคัญ ทําใหบางกรณีการระงับขอพิพาทไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากสัญญาทางปกครองมีประโยชนแสาธารณะเขามา
เกี่ยวของ และฝุายรัฐมีเอกสิทธิ์เหนือคูสัญญาที่เป็นเอกชน จึงไมควรนําวิธีการระงับขอพิพาทตามระบบกฎหมายเอกชนมาใชกับสัญญาทางปกครอง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ เกียรติศักดิ์  หิรัญพัฒนกุล (2550) ที่ศึกษาความเหมาะสมในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
ของไทย ผลการศึกษาพบวา การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของไทยไมเหมาะสม เนื่องจากยังมีปใญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ เชน จํานวนอนุญาโตตุลาการที่ใชในการระงับขอพิพาท การใชกฎหมายแพงมาปรับใชในการระงับขอพิพาท และ ที่มาของอนุญาโตตุลาการสวน
ใหญเป็นนักกฎหมายเอกชน เป็นตน 
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  ข๎อเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะที่ไดจาการวิจัย 

 1.1  เห็นควรแกไขบทบัญญัติมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 จากที่บัญญัติวา “ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ
กับเอกชนไมวาเป็นสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตามคูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา” แกไขเป็น “ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได
แตถาสัญญาตามวรรคหนึ่งเป็นสัญญาทางปกครองที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป คูสัญญาจะตกลงใชวิธีการอนุญาโตตุลาการไดตอเมื่อเป็นกรณี
จําเป็น และเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับคาเสียหายหรือคาทดแทนเทานั้น” 
 1.2  เห็นควรแกไขบทบัญญัติมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 จากที่บัญญัติวา “ใหคณะอนุญาโตตุลาการ
ประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเป็นจํานวนค่ี” แกไขเป็น “ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเป็นจํานวนค่ี และในสัญญาทางปกครอง
ใหประกอบดวยอนุญาโตตุลาการไมนอยกวา 5 คน” 
 1.3  เห็นควรจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการกฎหมายมหาชนขึ้นแยกตางหากจากศาลยุติธรรม และขึ้นทะเบียนผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย
มหาชน เพื่อทําหนาที่อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมรายวิชาเพศศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑
ของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

The development of sex education Participatory Learning Method for Promoting Health Behaviors to 
Prevent Unwanted Pregnancy of students in Nakhon Ratchasima Rajabhat University. 

 
ดร.ทองทิพย๑ สละวงษ๑ลักษณ๑1  ธวัชชัย เอกสันติ2 

Dr.Tongtip Salawonglux  Thawatchai Aeksanti 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม และสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการตั้งครรภแที่ไมพึงประสงคแของ

นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเพศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ตัวอยาง 1 กลุม จํานวน 37 คน เก็บรวบรวมขอมูล 3 ครั้ง คือ กอนการจัดการเรียนรู 
หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผลภายหลังการจัดการเรียนรู วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป ใชสถิติพรรณนาแสดงคารอย
ละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปูองกันการตั้งครรภแไมพึงประสงคแ 
ระหวางกอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผล โดยสถิติ Repeated Measures One – Way ANOVA ในระดับความเชื่อมั่นที่ 
95 % CI และวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณแ การสนทนากลุม แบบสอบถามปลายเปิด ดวยการวิเคราะหแเชิงเนื้อหา (Content analysis) 
ประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมจากการสังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง เป็นเพศหญิง รอยละ 83.8 อายุเฉลี่ย 20 ปี กําลังศึกษาอยูระดับชั้นปีที่ 2 รอยละ 86.5 สถานภาพพอกับแมอยู
ดวยกัน รอยละ 64.9 และ สวนใหญอาศัยอยูหอพักเอกชน รอยละ 51.4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู และทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภแไม
พึงประสงคแ ระหวางกอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผล มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใน
ดานการปฏิบัติในการปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแ พบวา ในระยะติดตามผล กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติอยูในระดับดี เพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกอนการจัดการเรียนรูและระยะติดตามผล พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมรายวิชาเพศศึกษา กลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจในทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจระดับสูงสุด ไดแก มีการชี้แจงแนวการสอนอยางชัดเจน รองลงมา สามารถควบคุมและแสดงอารมณแไดอยางเหมาะสม 
รวมทั้งเขาใจอารมณแของผูเรียน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคแและเนื้อหาวิชา 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรูแบบมีสวนรวม, การปูองกันการต้ังครรภแ, วิชาเพศศึกษา 
 
Abstract 

The objectives of this study were to develop participatory learning and to enhance behaviors of preventing unintended 
pregnancy of students taking the Sex Education course at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The samples were a group of 37 
students. Data were collected before learning, immediately after learning, and at the follow-up period after learning, and analyzed 
by computer software. Descriptive statistics used for data analysis included percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The 
inferential statistics used for comparing the behaviors of preventing unintended pregnancy before learning, after learning, and at the 
follow-up period using Repeated Measures One-Way ANOVA at the 95% confidence Interval. The content analysis was performed on 
the qualitative data collected from interviews, group discussions, and open-ended questionnaires. The participatory learning process 
was evaluated by observing the cooperation in the learning activities both inside and outside the classroom. 

The study results revealed that 83.8 percent of the samples were female of 20 years of age on average, and 86.5 
percent studying in the second year. Of the samples, 64.9 percent had their parents living together and 51.4 percent of them 
were living in private dormitories. Comparison results showed that there were significant differences between the knowledge test 
scores and attitudes on preventing unintended pregnancy before learning, after learning, and after follow-up at the 0.05 
significance level. For the prevention of unprepared pregnancy, the results revealed that at the follow-up period, the samples 
had their prevention practice increased and was at the ‘good’ level. The prevention practice was significantly different when 
compared between before learning, after learning, and at the follow-up period, at the 0.05 significance level. The satisfaction of 
the sample group after the participatory learning in the Sex Education course was at the “Very High” level, with the highest 
satisfaction on the clear guidelines of the course instruction, followed by the appropriateness in controlling and expressing 
emotion of the teacher, the teacher’s understanding of the learners’ emotion, and the congruency between instructional 
activities and the objectives and the course content.  
 

Key Words : Participatory Learning Method, Prevent Unwanted Pregnancy, sex education 
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บทน า 
สถานการณแและแนวโนมปใญหาการต้ังครรภแของวัยรุนในปใจจุบัน มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง พบวาประเทศไทยมีการคลอดบุตรของแม

วัยรุนสูงถึงวันละ 140  รายหรือประมาณปีละ 50,000 ราย และเมื่อพิจารณาจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทรแ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยแ และสุรินทรแ) ในปี 
2553 พบวามารดาอายุต่ํากวา 20 ปีคลอดบุตรเฉลี่ยเดือนละ 968 รายหรือวันละ 32 ราย และจากรายงานสายใยรักแหงครอบครัวในเขตนครชัยบุรินทรแ 
พบวา รอยละการคลอดบุตรของมารดาวัยรุนสูงขึ้นจากรอยละ 11.9 เป็นรอยละ 19 ในพ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวามาตรฐานของ
องคแการอนามัยโลกที่กําหนดไวไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ 80 เปอรแเซ็นตแของการต้ังครรภแในวัยรุนเป็นการตั้งครรภแที่ไมพึงประสงคแและ 30 เปอรแเซ็นตแนําไปสู
การทําแทง นอกจากนี้การตั้งครรภแในวัยรุนยังเป็นสาเหตุของปใญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมายเชน การไมมีอาชีพ การหยาราง การทําแทง  ปใญหาทางจิต
สังคมของวัยรุน ปใญหาทารกถูกทอดทิ้ง ทารกไมไดรับการดูแลเอาใจใส และทารกเติบโตมาเป็นปใญหาของสังคม เป็นตน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา, 2554)องคแการอนามัยโลกระบุวา ประเทศไทยมีจํานวนหญิงอายุต่ํากวา 20 ปี ตั้งครรภแและคลอดบุตรถึงรอยละ 13 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแท่ัวโลกที่
ระบุไวรอยละ 10 (World Health Organization, 2004) เพราะการตั้งครรภแในวัยรุนหญิงอายุต่ํากวา 20 ปี ถือเป็นการตั้งครรภแที่ไมพรอมทั้งทางดาน
รางกาย และจิตสังคม แมวาวัยรุนบางคนตั้งใจใหตั้งครรภแก็ตาม เนื่องจากมีรายงานวิจัยจํานวนมากรายงานสอดคลองกันวา ปใญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
การต้ังครรภแของวัยรุน เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธแ ภาวะแทรกซอนชวงตั้งครรภแ ปใญหาสุขภาพจิต ซ่ึงปใญหาเหลานี้มีมากกวาคนทั่วไป กลาวคือ หาก
เป็นการต้ังครรภแโดยไมตั้งใจหรือไมพึงประสงคแก็ทําใหเกิดปใญหาตามมาอีกมากกมาย ทั้งหมดขางตนนี้เป็นปใญหาที่สังคมไทยรับรูและตองการแกไขปใญหา 
ซ่ึงปใจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อปูองกันไมใหวัยรุนมีเพศสัมพันธแกอนถึงวัยอันควร ปูองกันการตั้งครรภแ 
ปูองกันปใญหาสุขภาพจากการมีเพศสัมพันธแ และการแกไขปใญหาอันเกิดจากการต้ังครรภแไมพรอมในวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ีแตกิจกรรมตางๆ เหลานี้ อาจ
ยังไมเพียงแกไขปใญหาการต้ังครรภแไมพึงประสงคแในของวัยรุนในสังคมไทย ยังคงตองการองคแความรูและวิธีการปฏิบัติที่จะชวยลดปใญหานี้ใหได 

ผูวิจัยในฐานะที่เป็นผูสอนและมีความใกลชิดกับวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงปใญหาในดานเพศศึกษาของนักศึกษา 
จึงประสงคแที่จะดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูดานเพศศึกษาสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะชวยปูองกันและแกไขปใญหาการตั้ งครรภแไมพึง
ประสงคแของวัยรุนอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะวัยรุนในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอน รายวิชา 413156 เพศศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาที่อยูในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวน
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเพศศึกษา เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแที่ไมพึงประสงคแใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ทั้งนี้ ผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว จะนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ และสรางเสริมความสามารถใน การเรียนรู
ดานการปูองกันการต้ังครรภแที่ไมพึงประสงคแ เพื่อนําไปประยุกตแใชในทํางานเกี่ยวของกับปใญหาการต้ังครรภแไมพรอมในวัยรุนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเพศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแที่ไมพึงประสงคแของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเพศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

1. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ๑กํอนวัยอันควร 
การมีเพศสัมพันธแกอนวัยอันควรของวัยรุน อาจนํามาซ่ึงความเสี่ยงในหลายรูปแบบ ทั้งดานรางกาย สังคม และจิตวิทยา สําหรับดานรางกาย  

คือ การต้ังครรภแไมพึงประสงคแ โอกาสการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธแ เชน กามโรค หรือโรคเอดสแ เป็นตน ดานสังคม คือ สังคมไทยยังถือเป็น เรื่อง
เสียหาย หากวัยรุนมีเพศสัมพันธแกอนวัยอันควร ทําใหเกิดการไมยอมรับพฤติกรรมดังกลาว สวนดานจิตวิทยา มีคนจํานวนมากที่มีเพศสัมพันธแกอนวัยอัน
ควรแลวมีความรูสึกผิดหรือไมสบายใจ 

2. การสอนเรื่องเพศศึกษา  
การสอนเพศศึกษาเป็นการสอนที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยแ การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานรากาย อารมณแและจิตใจ เพื่อสราง

ทัศนคติที่ดีในเร่ืองเพศใหมีความตระหนักและการแสดงออก รูจักตนเองเขาใจตนเองและเพศตรงขาม และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศไดอยาง
เหมาะสม ตระหนักรูถึงปใญหาสังคมที่เกิดจากเพศสัมพันธแที่ไมเหมาะสม และกลยุทธแในการชวยกันแกไขแนวโนมที่เกิดจากการเขาใจในเรื่องเพศศึก ษา
ในทางที่ผิดใหเป็นไปในแนวทางที่ถูกตองได สามารถนําความเขาใจเร่ืองเพศศึกษาไปใชในการแกปใญหาในชีวิตจริงได 

3. การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
การเรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning) เป็นการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งดานความรู ทัศนคติ และทักษะได

เป็นอยางดี ผานการสังเคราะหแจากผลวิเคราะหแของการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบ (meta analysis) มีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูที่
ยึดผูเรียนเป็นศูนยแกลาง อันไดแก การเรียนรูเชิงประสบการณแ การเรียนรูโดยกระบวนการกลุม การกําหนดแผนหรือลําดับขั้นตอนในการสอนที่สอดคลอง
กับจุดประสงคแการเรียนรู 3 ดาน คือ การสอนความรู การสอนเจตคติ และการสอนทักษะ หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่สําคัญมีกรอบแนวคิดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การเรียนรูเชิงประสบการณแ (Experiential Learning) และการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม (Group Process)  โดย
หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมใชวิธีการเรียนรูจากการกระทํา (learning by doing) ซ่ึงเป็นพื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ดึงความสามารถของ
ผูเรียนออกมาในรูปของการเรียนรูที่เรียกวา active learning ผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิด
แกปใญหามากขึ้น และยึดผูเรียนเป็นศูนยแกลางในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544 ) 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม ประกอบดวย วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณแ (experiential learning) ผสมผสานกับกระบวนการกลุม (group 
process) เพราะในแตละองคแประกอบของวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณแนั้น ผูเรียนแตละคนซ่ึงมีประสบการณแติดตัวมา จะสามารถใชประสบการณแของ
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ตนเองใหเกิดประโยชนแสูงสุด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ตลอดจนทดลองใชความรูที่เรียนมาไปสูการปฏิบัติไดดีนั้น ตองผานกระบวนการกลุม 
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําการเรียนรูแบบมีสวนรวมและกระบวนการกลุมมาใชในการดําเนินกิจกรรม เพราะเป็นการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคคลทั้งดานความรู ทัศนคติและทักษะไดเป็นอยางดี การเรียนรูเชิงประสบการณแนั้น ผูเรียนแตละคนซ่ึงมีประสบการณแติดตัวมาจะสามารถใช
ประสบการณแของตนเอง ใหเกิดประโยชนแสูงสุด สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณแ กระชับความสัมพันธแ ทุกคนมีโอกาสที่จะไดแสดงความ
คิดเห็นในกลุม ตลอดจนทดลองใชความรูที่เรียนมาไปสูการปฏิบัติ การใหผูเรียนไดทํางานเป็นกลุม จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน และ
ชวยกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)ครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ชนิดกลุมเดียว โดยทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล 3 ครั้ง คือ กอน – หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผล เพื่อประเมินผลการสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแที่ไม
พึงประสงคแของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเพศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพศศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 37 คน 
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. แบบสัมภาษณ๑และสนทนากลุํม สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อศึกษา
พฤติกรรมเส่ียงตอการต้ังครรภแไมพึงประสงคแ และรับฟใงความตองการในการสงเสริมพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแของนักศึกษา 

2. แบบวัดพฤติกรรมการปูองกันการตั้งครรภ๑ไมํพึงประสงค๑ ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกัน
การต้ังครรภแไมพึงประสงคแ และการปฏิบัติในการปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎รายวิชาเพศศึกษา โดยใชแบบประเมินอาจารยแผูสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

4. แผนการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมรายวิชาเพศศึกษา โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
4.1 วางแผนการสอน โดยทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมของผูสอน และเพื่อวางแผนจัดการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม ดําเนินการสอน โดยผูสอนบรรยายเนื้อหาและอภิปรายแลกเปลี่ยนกับผูเรียนในหองเรียน 
4.2 ปฐมนิเทศและชี้แจงการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพศศึกษา และรวมกันอภิปรายผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่รายวิชาไดกําหนดไวในหลักสูตร พรอมทั้งใหผูสอนและผูเรียนไดรวมกันออกแบบเทคนิคและ
วิธีการเรียนรูในรายวิชาเพศศึกษา เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางแทจริง 

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตลอดระยะเวลารวม 15 สัปดาหแ 
ประกอบไปดวยการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ นําเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายมาใชในการเรียน ทั้งนี้ผูเรียน ไดรวมออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง ไดแก การวิเคราะหแจากกรณีศึกษา การรวมกันอภิปรายกลุม การเขียนแผนผังความคิด ฝึกการประเมินผลขอมูลจาก
เร่ืองราวและเหตุการณแในวีดิทัศนแ การแสดงบทบทสมมติ ละครสะทอนสังคม การโตวาทีเรื่องสิทธิทางเพศ การจัดกิจรรมรณรงคแรักปลอดภัยในวันวาเลน
ไทมแ การรณรงคแใชถุงยางอนามัยในวันเอดสแโลก การจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพทางเพศกับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตระดับชั้นประถมศึกษา ฝึกการ
สาธิตการใชถุงยางอนามัย และการประกวดการพูดสุนทรพจนแ เป็นตน โดยในคาบสุดทายของการเรียนการสอน ผูสอนและผูเรียนรวมกันถอดบทเรียนที่ได
จาการเรียนรูวิชานี้ 

4.4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมรายวิชาเพศศึกษา โดยใชแบบประเมินอาจารยแผูสอนของ
มหาวิทยาลัย และใชการประเมินโดยการถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน 

3. ขั้นตอนการวิจัย  
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ คือ 
3.1) ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Preliminary study) โดยการวิเคราะหแสถานการณแปใญหาจากขอมูลการลาพักการศึกษาของ

นักศึกษาที่มีปใญหาการต้ังครรภแจากสํานักทะเบียนของมหาวิทยาลัย และการศึกษาความตองการการเรียนรูเรื่องเพศและวิธีการเรียนรูของวั ยรุนทั้งหญิง
และชายโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณแและสนทนากลุม เพื่อศึกษาสถานการณแและความตองการเกี่ยวกับการสรางเสริม
พฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแ และแนวคําถามในการสนทนากลุม 

3.2) ระยะที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาแบบมีสวนรวม โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิชา
เพศศึกษา โดยผูวิจัยพัฒนาแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน เทคนิควิธีการสอน และทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาใหดีกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ 

3.3) ระยะที่ 3 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดและประเมินผลการการจัดการเรียนรูวิชาเพศศึกษากับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเพศศึกษา โดยมีการวัด 3 ระยะ คือ กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผล เพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป โดยสถิติเชิงพรรณนา  ใชการแสดงคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย กอน-หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผลโดยใชสถิติ Repeated 
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Measures One – Way ANOVA ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % CI และวิเคราะหแเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ
สัมภาษณแ การสนทนากลุม แบบสอบถามปลายเปิด และประเมินผลกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมจากการสังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมการ
เรียนรู 
 
ผลการวิจัย 

1.ข๎อมูลทั่วไป กลุมตัวอยาง มีจํานวน 37 คน เป็นเพศหญิง รอยละ 83.8 อายุเฉลี่ย 20 ปี กําลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 รอยละ 86.5 สถานภาพ
ครอบครัวพอกับแมอยูดวยกัน รอยละ 64.9 และสวนใหญอาศัยอยูหอพักเอกชน รอยละ 51.4  

2. คะแนนความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปูองกันการตั้งครรภ๑ไมํพึงประสงค๑ของกลุํมตัวอยําง รายละเอียด มีดังนี้ 
2.1 ดานความรู หลังการจัดการเรียนรู พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภแไมพึงประสงคแอยูในระดับดีเพิ่มขึ้น                

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 กลุม ระหวางกอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผลมา พบวา มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

2.2 ดานทัศนคติ หลังการจัดการเรียนรู พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภแไมพึงประสงคแ เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบคะแน น
เฉลีย่ระหวางกอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผล พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.3 ดานการปฏิบัติ พบวา ในระยะติดตามผล กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติอยูในระดับดี เพิ่มสูงขึ้น และไมพบการปฏิบัติในระดับควรปรับปรุง 
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนการจัดการเรียนรูและระยะติดตามผล พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
พบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมรายวิชาเพศศึกษา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด หากพิจารณารายขอ 

พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ขอ 1 มีการชี้แจงแนวการสอนอยางชัดเจน ขอ 19 สามารถควบคุมและแสดงอารมณแไดอยางเหมาะสม 
รวมทั้งเขาใจอารมณแของผูเรียน และ ขอ 4 มีกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคแและเนื้อหาวิชา  

 
สรุปและอภิปรายผล 

1./ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ๑ไมํพึงประสงค๑ หลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการปูองกันการ
ตั้งครรภแไมพึงประสงคแ ระดับดีเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความรู ระหวาง กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และระยะติดตามผล พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมวิชาเพศศึกษา ชวยพัฒนานักศึกษา
ใหเกิดองคแความรูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใชกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษา ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมสงผลให
เกิดการเรียนรูจากประสบการณแเดิม ไดรับการสรางเสริมประสบการณแใหม โดยผูเรียนเกิดการมีสวนรวมในการจัดการเรียนสูงสุด สงผลให ไดขอสรุปที่
หลากหลายเกิดองคแความรูใหมที่ตอยอดจากองคแความรูเดิม จากนั้นไดนําเอาองคแความรูไปประยุกตแใชในการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน ทําใหผูเรียนได
วิเคราะหแ สังเคราะหแ และพัฒนาองคแความรู ซ่ึงสอดคลองกับ สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2540) ที่กลาวถึงการเรียนการสอนแบบมีสวน
รวมจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณแที่สัมพันธแกับชีวิตจริง ไดรับการฝึกฝน ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรูทักษะการคิด ทักษะการ
จัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทํางานกลุม สิ่งเหลานี้จะชวยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไปสูการเป็นคน
เกง คนดี และมีความสุข ผูสอนตองปรับกระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลาย และเกิดไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล และสอดคลองกับงานวิจัยของ นงเยาวแ ธรรมวงศา (2549) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเรื่องเพศศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว และผูเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ สกลพร พิจัยกมล (2549) ไดศึกษาผลของการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิต ที่
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่เรียนรูแบบมีสวนรวม มีความรูเรื่องเพศศึกษาดีกวากลุมควบคุมที่เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. ทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ๑ไมํพึงประสงค๑ หลังการจัดการเรียนรู กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันการต้ังครรภแไมพึง
ประสงคแอยูในระดับดีเพิ่มขึ้น จากกอนการจัดการเรียนรู เมื่อวิเคราะหแเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ระหวาง กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู 
และระยะติดตามผล พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหวากระบวนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมสงผล
ใหกลุมตัวอยางมีทัศนคติเพิ่มขึ้น ซ่ึงตรงกับหลักการพัฒนาเจตคติแบบมีสวนรวมของกรมสุขภาพจิต (2546) ที่เนนประสบการณแดานความรูสึกของผูเรียน 
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางเต็มที่ ผูเรียนไดขอสรุปดวยตนเอง โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดและชวยเพิ่มเติม ผูเรียนไดทํา
กิจกรรมทั้งในหรือนอกเวลาเรียน เพื่อใหมีเจตคติที่ฝใงแนนมากขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จิราภรณแ ตามประวัติ และจินตนา พึ่งโพธิ์ (2547) 
การพยายามสรางความตระหนักในการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนหญิงเรื่องเพศสัมพันธแกอนวัยอันควร โดยเฉพาะทัศนคติทางเพศในการรักนวล สงวน
ตัวพบวา การสรางความตระหนักเรื่องการมีเพศสัมพันธแกอนวัยอันควรชวยใหวัยรุนเพศหญิงที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพศ  ความรูสึกในเรื่องการมี
เพศสัมพันธแกอนวัยอันควรในทางที่ดีขึ้น เกิดความพรอมที่จะปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธแกอนวัยอันควร  บุคคลที่มี
สติปใญญาเฉลียวฉลาด เมื่อไดรับประสบการณแทางสังคมที่เหมาะสม คือ การสรางความตระหนักในเรื่องเพศสัมพันธแกอนวัยอันควร ซ่ึงอาศัยหลักการ
เสริมแรงเพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจภายในจิตใจ สรางความตระหนักจะนําไปสูการมี ทัศนคติทางเพศในการรักนวลสงวนตัวที่เหมาะสมไดดีกวาผูที่มี
ความพรอมทางสติปใญญาดอยกวา 

3. การปฏิบัติในการปูองกันการตั้งครรภ๑ไมํพึงประสงค๑ กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติเพิ่มสูงขึ้นมากกวากอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกอนการจัดการเรียนรูและระยะติดตามผล พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้การปฏิบัติในการปูองกันการ
ตั้งครรภแไมพึงประสงคแโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนนั้นมีความสําคัญ ซ่ึงองคแการอนามัยโลกไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการปูองกันการตั้งครรภแกอนวัยอันควรใน

http://tdc.thailis.or.th.edatabases.lib.buu.ac.th/tdc/basic.php?query=%B9%A7%E0%C2%D2%C7%EC%20%B8%C3%C3%C1%C7%A7%C8%D2%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วัยรุนกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยมีเปูาหมายและแนวทางปฏิบัติสนับสนุนการปูองกันการตั้งครรภแในวัยรุนแกผูเกี่ยวของ ดวยการจัดห าขอมูล ความรู
ดานเพศศึกษาและสุขภาพ สรางทักษะการใชชีวิต ใหคําปรึกษาและจัดหาบริการดานการคุมกําเนิด และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปูองกัน
ดังกลาว เสนอวิธีการใหความรูดานเพศศึกษาและการคุมกําเนิดแกวัยรุน เพื่อลดอัตราการต้ังครรภแ ใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด โดยสอดแทรกในหลักสูตร
เพศศึกษา เพื่อเพิ่มการคุมกําเนิดในวัยรุนใหมากขึ้น พัฒนาทักษะการใชชีวิต เชน การสื่อสาร การตอรอง ใหผูชายมีสวนรวมในการประเมินบรรทัดฐาน
เรื่องเพศและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศและความรุนแรง (World Health Organization, 2011) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดนํา
แนวทางดังกลาวมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม โดยเนนใหนักศึกษาสืบคนหาขอมูล เพื่อนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันใน
หองเรียน และรวมกันวางแผนจัดกิจกรรมนอกหองเรียน เพื่อเผยแพรความรูที่ไดใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีก ารจัด
กิจกรรมนอกหองเรียนเกิดขึ้นจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 การรณรงคแสวมถุงยางอนามัยเนื่องในวันเอดสแโลก 1 ธันวาคม และกิจกรรมครั้งที่ 2 คือ การ
รณรงคแรักปลอดภัย เนื่องในวันแหงความรัก(วันวาเลนไทมแ) ซ่ึงทั้งสองกิจกรรมนี้ สงผลทําใหนักศึกษาไดพัฒนาและเสริมสรางทักษะการปฏิ บัติในการ
ปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแ จึงสงผลใหกลุมตัวอยางในการวิจัยมีการปฏิบัติในการปูองกันการตั้งครรภแไมพึงประสงคแ เมื่อผานกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมรายวิชาเพศศึกษาแลว 

4. ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ผลการประเมินจากนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเพศศึกษา พบวา หลังการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมรายวิชาเพศศึกษา กลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจในทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อวิเคราะหแโดยภาพรวม กลุมตัวอ ยางมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด แตถาหากพิจารณารายขอ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ขอ 1 มีการชี้แจงแนวการสอนอยางชัดเจน ขอ 
19 สามารถควบคุมและแสดงอารมณแไดอยางเหมาะสม รวมทั้งเขาใจอารมณแของผูเรียน และ ขอ 4 มีกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
และเนื้อหาวิชา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิรันทรแ สมปูุ (2549) เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเรื่องวงจรตานทานไฟฟูา วิชา
วงจรไฟฟูา 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนตามแผนการเรียนรูแบบมีสวนรวม อยูในระดับมากที่สุด 
และสอดคลองกับการศึกษาของ วัชรินทรแ แสนรุงเมือง ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา เรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด และ จรินทร สมภู (2553) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญที่มุงเนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยใชกรณีศึกษาวิชาการ
ประเมินสุขภาพ พบวา โดยรวมการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม อยูในระดับมาก ดังนั้น ผลการวิจัยนี้จึงสะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
คือ การจัดการเรียนรูที่เอื้อใหผูเรียนไดเรียนรูและคนพบความรูจากการปฏิบัติและเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมทํา
ใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ไดเรียนรูจากเพื่อน ผูสอน ชุมชน และสิ่งต างๆ ที่อยูรอบตัว 
ผูเรียนเป็นผูรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงความรูและความจริงเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในโลกถูกคนพบใหมเสมอ ความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งตางๆ ในสังคม
เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา ผูเรียนจึงตองเรียนรูวิธีแสวงหาความรูใหตนเองพรอมที่จะเผชิญกับชีวิตจริง คือ การเรียนรูของตนเอง ไดลงมือปฏิบัติการทํา
กิจกรรมกลุม ไดฝึกทักษะการเรียนรู ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผูนํา ผูตาม และที่สําคัญ เป็นการเรียนที่มีความสัมพันธแสอดคลองกับชีวิตจริง
ของผูเรียนมากที่สุด และไดฝึกการอยูรวมกันอยางเป็นสุข ไดรับการยอมรับจากครู เพื่อน ในการมีสวนรวมกิจกรรม ทําใหเกิดการยอมรับตนเอง(สุมณฑา 
พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา,  2549)  
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
1.1 การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในรายวิชาเพศศึกษาสงผลตอการสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการตั้งคร รภแไมพึงประสงคแใหกับ

นักศึกษา ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการสอนเร่ืองเพศศึกษา สามารถนําแนวทางการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมไปบูรณาการและประยุกตแใชได 
1.2 การจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมนอกหองเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการทบทวน องคแความรู และนําไป

ประยุกตแใชในการจัดกิจกรรมชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมทําใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแได 
1.3 ปใญหาการตั้งครรภแไมพึงประสงคแของวัยรุนนั้น เป็นปใญหาที่มีกระทบในหลายๆ ดาน ดังนั้นทุกฝุายที่ เกี่ยวของ โดยเฉพาะบุคลากรดาน

สุขภาพ ควรตระหนัก และใหความสําคัญที่จะตองรวมมือปูองกันและแกไขปใญหาดังกลาวนี้ ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา หากใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม จะทําใหเกิดการเรียนรูและสงผลตอการสรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการต้ังครรภแไมพึงประสงคแตอไป 

2. ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
2.1 ศึกษาวิจัยในกลุมอื่นๆ เชน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากมีสถิติพบวาปใญหาการต้ังครรภแเกิดขึ้นกับวัยรุนที่มีอายุต่ํากวา 20 ปี 
2.2 ศึกษาวิธีพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยประยุกตแทฤษฎีการเรียนรูแบบอื่นๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดี และมีผลตอการ

สรางเสริมพฤติกรรมการปูองกันการตั้งครรภแไมพึงประสงคแได 
2.3 ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  หรือ

แบบอื่นๆ 
2.4 การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ควรวางแผนใหเหมาะสมและสอดคลองกับปฏิทินวันสําคัญที่เกี่ยวของกับเพศศึกษา หรือเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน อาทิ เชน วันแหงความรัก(valentine's day) วันเอดสแโลก (World AIDS Day) เป็นตน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูไป
ประยุกตแใชในการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดเพราะความรวมมืออยางดียิ่งจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพศศึกษา 
ขอบพระคุณพี่เลี้ยงนักวิจัย รองศาสตราจารยแ ดร. พุฒิพงศแ สัตยวงศแทิพยแ และขอขอบคุณผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตรแ ที่อนุญาตให

ดําเนินการวิจัยในรายวิชาเพศศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาที่เปิดสอนอยูในคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อีกทั้งยังไดเอื้อ อํานวยความ
สะดวก และใหความชวยเหลือคณะผูวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  

ขอขอบพระคุณ สถาบันวัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ในการยับย้ังเอนไซม๑ไทโรซิเนสในสารสกัดเกสรบัวหลวง 
Total phenolic compounds and Tyrosinase inhibitory activity of Nelumbo nucifera stamems extracts 

 
นฤมล วิถีธรรมศักดิ์1, อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ2 

Naruemon Witheethummasak and Anaknong Limsuwan 
 
บทคัดยํอ 
 บัวหลวง เป็นสมุนไพรไทยที่นิยมใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณและมีความสําคัญในประเทศไทย มีประโยชนแทางยา การรักษาโรค อาหาร และ
ความงาม เป็นตน รวมทั้งมีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญที่ใชในทางเภสัชวิทยาและชีววิทยา ในการศึกษาครั้งนี้มุงวิเคราะหแปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซมแไทโรซิเนสของสารสกัดเกสรบัว ผลการทดสอบนี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดจากเกสรบัวที่สกัดดวยเอทานอล 95% บัวหลวงมีปริมาณฟีนอลิกรวม 
0.0290.008 มิลลิกรัม/กรัม ตอสารสกัด และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนสได โดยมีคา IC50 เทากับ 0.0740.015 มิลลิกรัมของแกลิค/กรัม 
ตอสารสกัด โดยทดสอบดวยวิธี Folin-Ciocaltue assay และวิธี Dopachrome โดยใชไทโรซีนเป็นสารตั้งตน ซ่ึงเปรียบเทียบกับกรดโคจิก ที่ใชเป็นสาร
ควบคุมเชิงบวก ขอมูลจากการวิจัยในการทดลองทั้งหมดแสดงใหเห็นวา เกสรบัวหลวงที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล 95% สามารถเป็นขอมูลในการ
พัฒนาดานยาและทางดานผลิตภัณฑแเครื่องสําอางที่เกี่ยวกับผิวกระจางขาวได 

ค าส าคัญ: บัวหลวง, เกสรบัวหลวง, ฤทธิ์การยับยั้ง, เอนไซมแ 

Abstract 
Nelumbo nucifera stamems is a Thai herb used in ancient and important in Thailand. There are medicinal and aesthetic 

benefits, as well as important active ingredients used in pharmacology and biological activities. In this study, total phenolic 
conpound was analyzed and tyrosinase inhibitory activity of the Nelumbo nucifera stamems extracts.  

This results showed that Nelumbo nucifera stamems extracts extracted with 95%ethanolic. The phenolic content was 
0.0290.008 mg/g extract, determermined by the Folin-Ciocaltue assay, the tyrosinase inhibitory activity of the extracts was 
assayed by the dopachrome method using tyrosine as a substrate. The results indicated that the ethanolic extract had an IC50 = 
0.0740.015 mgGAE/g, compared to kojic acid the positive control. The amount of the findings suggest possible application for 
the ethanol extract from Nelumbo nucifera stamems in drug and cosmetic products. 

 
Keywords: Nelumbo nucifera, Nelumbo nucifera stamems, Inhibitory effect, Enzyme 

 
 
บทน า 

บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เป็นพืชน้ํามีเหงาอยูใตดิน ใบเดี่ยวคอนขางกลม แผนใบชูเหนือน้ํา ลักษณะกานใบแข็ง ออกดอก
เด่ียวชูขึ้นเหนือน้ํา ดอกสีชมพูหรือสีขาว เกสรเพศผูสีเหลืองจํานวนมากติดอยูรอบฝใกบัวรูปกรวย ผลรูปกลมรีจํานวนมากอยูในฝใก  สรรพคุณแผนโบราณ 
ดอกบัวและเกสรบัวหลวงใชบํารุงหัวใจ แกไขตัวรอน แกออนเพลีย ขับโลหิต ขับเสมหะ แกจุกเสียด และแกทองเสีย เป็นตน  (Khare C, et al., 2004) 
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบวาเกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และมีรายงานการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแอะซิติ ลโคลินเอสเทอเรส 
(Acetylcholinesterase; AChE) (Kumarihamy M, 2015)  ซ่ึงอาจสงผลในการปูองกันการเกิดโรคอัลไซเมอรแได สวนกลีบดอกบัวหลวงมีฤทธิ์ลดระดับ
ไขมันและน้ําตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  (Mukherjee PK, 1996) 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสวนอื่นๆ ของบัวหลวง เชน เหงามีฤทธิ์ลดไข แกรอนใน แกอักเสบ และใบมีฤทธิ์ในการล ดความอวน             
ในสวนเกสรบัวหลวงซ่ึงมีการนํามาใชประโยชนแในดานเครื่องยามากที่สุด มีการทดสอบความเป็นพิษ พบวาไมกอใหเกิดความผิดปกติใดๆ แตอยางไรก็ตาม 
ควรระมัดระวังในการใชปริมาณในสูงหรือการใชติดตอกันเป็นเวลานาน (Rai S, et al., 2006)   

สารประกอบฟีนอล มีสูตรโครงสรางทางเคมีเป็นวงแหวน ที่เป็นอนุพันธแของวงแหวนเบนซิน มีหมูไฮดรอกซิล (-OH group) อยางนอยหนึ่งหมู
ตออยู สารประกอบฟีนอลพื้นฐาน คือ สารฟีนอล (phenol) ในโมเลกุลประกอบดวยวงแหวนเบนซิน 1 วง และหมูไฮดรอกซิล 1 หมู สารประกอบฟีนอลที่
พบในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด (Kunanusorna P, et al., 2011)  และมีลักษณะสูตรโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน ตั้งแตกลุมที่มีโครงสราง             
อยางงาย เชน กรดฟีนอลิก (phenolic acids) ไปจนถึงกลุมที่มีโครงสรางเป็นพอลิเมอรแ เชน ลิกนิน (lignin) กลุมใหญที่สุดที่พบคือ สารประกอบพวกฟลา
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โวนอยดแ (flavonoid) สารประกอบฟีนอลที่พบในพืชมักจะรวมอยูในโมเลกุลของน้ําตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซดแ (glycoside) น้ําตาลชนิด ที่พบ
มากที่สุดในโมเลกุลของสารประกอบฟีนอล คือ น้ําตาลกลูโคส (glucose) และพบวาอาจมีการรวมตัวกันระหวางสารประกอบฟีนอลดวยกันเอง หรือ
สารประกอบฟีนอลกับสารประกอบอื่นๆ เชน กรดอินทรียแ (organic acid) รวมอยูในโมเลกุลของโปรตีน แอลคาลอยดแ (alkaloid) และเทอรแพีนอยดแ 
(terpenoid) เป็นตน (Wang Y, et al., 2017) 

สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ (Natural antioxidant) ในปใจจุบันสารนี้ไดรับการศึกษาและวิจัยอยางแพรหลาย ซ่ึงสารตานอิสระสามารถ
ปูองกันและชะลอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นของอนุมูลอิสระได พบในพวกสารที่มีฟลาโวนอยดแเป็นองคแประกอบ เชน องุนแดง แอปเปิ้ล บล็อคเคอรี่หัว
หอม เป็นตน (Wipod S, 2013) 

แสงแดด มลภาวะ และสารเคมีที่เพิ่มมากขึ้นในปใจจุบัน ทําใหผิวพรรณเกิดความหมองคล้ํา ผิวไหมจากแดด เกิดปใญหาผิวตางๆ ตามมา ยิ่งไป
กวานั้นอาจสงผลใหเกิดมะเร็งผิวหนังได คนสวนใหญมักจะแสวงหาผลิตภัณฑแจากธรรมชาติ เพื่อใชบํารุงผิวและปูองกันผิวจากแสงแดด รวมถึงมลภาวะ
ตางๆ จากการศึกษาพบวา สารที่มีฤทธิ์ตานเอนไซมแไทโรซิเนส ซ่ึงเป็นเอนไซมแที่สําคัญในการสรางเมลานิน จะชวยทําใหผิวดูขาวกระจางขึ้น และยังพบวา
สารที่มีตานอนุมูลอิสระ และลดทําลายเซลลแ รวมทั้งชะลอความแกของเซลลแ เชนเซลลแผิวหนัง ทําใหเซลลแดูมีสุขภาพดี ลดริ้วรอยและชวยทําใหผิวหนังมี
ความชุมชื้น (Muddathir AM, et al., 2017) 

จากการรายงานสรรพคุณของเกสรบัวหลวง ในการศึกษานี้จึงมุงศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนส 
ซ่ึงผลในการศึกษาครั้งนี้ทําใหรูถึงประสิทธิภาพในการตอยอดใหเป็นผลิตภัณฑแดานยาเพื่อสุขภาพและพัฒนาดานความงามตอไปได 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหแปริมาณฟีนอลิกรวมในสารสกัดเกสรบัวหลวง 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนสในสารสกัดเกสรบัวหลวง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมการเตรียมตัวอยํางเกสรบัวหลวง 
นําเกสรบัวหลวง ลางทําความสะอาด และนําไปอบในอุณภูมิ 70 องศาเซลเซียส (hot air drying technique) จนแหง จากนั้นนํามาบดให

ละเอียดดวยเครื่องปใ่น และนําเกสรบัวหลวงที่บด 20 กรัม นําไปซอกเลต (Soxhlet apparatus)  ในเอทานอล 95% แลวนําไปทําใหแหงดวน rotary 
evaporator และเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนกวาจะใชในการทําการทดลองตอไป 

 
การวิเคราะห๑ปริมาณสารฟีนอลลิกรวม 

สารสกัดที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะหแหาปริมาณสารฟีนอลลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu method เทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid โดย 
สารสกัด 80 ไมโครลิตร โดยใชความเขมขนของสารสกัดที่ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร นํามาทําปฏิกิริยากับสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent และ 
Na2CO3 750 มิลลิกรัม ในน้ํา 10 มิลลิลิตรและนํามาบมที่ 45 °C เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร นํามาคํานวณคา
ของปริมาณฟีนอลลิกรวม โดยเปรียบเทียบ gallic acid ซ่ึงเป็นสารมาตรฐาน ความเขมขน 0.01 – 0.12 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซ่ึงรายงานเป็นหนวย 
มิลลิกรัมของแกลิค/กรัม ตอสารสกัด 

 
การวิเคราะห๑ความสามารถฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม๑ไทโรซิเนส 

การวิเคราะหแความสามารถฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมแไทโรซิเนส ทดสอบดวยวิธี Dopachrome method โดยใชสาร Tyrosine 
เป็นสารตั้งตน โดยการเตรียมความเขมขน 0.01 – 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยใช DMSO เป็นตัวทําละลาย และใชสารสกัด 50 ไมโครลิตร ผสมกับ 
Tyrosinase mushroom โดยใชความเขมขน 100 ยูนิตในสารละลาย 0.1 โมลารแ และ 50 ไมโครลิตร ของบัฟเฟอรแฟอสเฟต pH 6.8 ปริมาตร ตามลําดับ 
และนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 30 นาที และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร และนําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไป
คํานวณคารอยละการยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนส โดยใชสารควบคุมที่ใหผลเชิงบวก (กรดโคจิก) และคํานวณตามสูตร 

 
Tyrosinase inhibition activity (%) = [(A-B)/A × 100] 

 
เมื่อ  A  คือ  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ไมเติมสารสกัด 

       และ          B  คือ  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่มีสารสกัด 
 

การวิเคราะห๑ทางสถิติ 
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ การวิเคราะหแหาปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนสของสารสกัดเกสรบัวหลวง จะทําการ

ทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง (n = 3) และใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหแผลทางสถิติ Microsoft Excel 2010 เพื่อแสดงรอยละ (percentage) ของขอมูล 
คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผลการวิจัย 
ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมและฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ 

 ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมสามารถหาโดยใชวิธี Folin-Ciocalteu method เทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid จากการทดลอง พบวา สาร
สกัดจากเกสรบัวหลวง มีปริมาณสารฟีนอลลิกรวม เทากับ 0.0290.008 mgGAE/g (ภาพที่ 1) 

ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม๑ไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition assay) 
จากการนําสารสกัดเกสรบัวหลวงมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแไทโรซิเนส 

เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานเชิงบวก (กรดโคจิก) โดยแสดงคาการยับยั้ง 50% โดยทดสอบดวยวิธี Dopachrome method โดยใชสารไทโรซีนเป็นสารตน 
ผลการทดสอบ พบวา สารสกัดเกสรบัวหลวงดวยตัวทําละลายเอทานอล ซ่ึงมีคา IC50 = 0.0780.015 mg/mL การศึกษาครั้งนี้พบวาเมื่อกรดโคจิคมีแนว
โนเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารตัวอยาง (ภาพที่ 2) 

สรุปและอภิปรายผล 
 เกสรบัวหลวง เป็นพืชสมุนไพรไทยที่ใชกันมาชานาน โดยในทางการแพทยแแผนไทยนั้น เภสัชกรแผนไทยไดจัดเกสรบัวหลวงอยูในพิกัดเกสรทั้ง 
5 พิกัดเกสรทั้ง 7 และพิกัดเกสรทั้ง 9 ซ่ึงมีสรรพคุณที่ชวยบํารุงดวงจิต บํารุงหัวใจ ทําใหจิตใจแชมชื่น อีกทั้งสามารถนํามาเขาตํารับยาหอมไดหลายตํารับ 
อาทิ ยาหอมอินทรจักร ยาหอมนวโกฐ และยาหอมทิพโอสถ คนไทยสวนใหญนิยมนํามาชงดื่มแกไขหวัด อาการปวดทอง บํารุงครรภแ ชูกําลังใหแข็งแรง 
รวมทั้งใชทุกสวนของบัวหลวงในการทําอาหาร และใชในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงจัดไดวาบัวหลวงเป็นสมุนไพรที่มีคุโณปการ ในดานตางๆมากมาย 
สามารถหาซ้ือกันไดงาย ซ่ึงเป็นที่รูกันดีวาบัวหลวงมีประโยชนแอยางมาก และมีสารตานอนุมูลอิสระที่นาสนใจมากมาย (Valko M, et al., 2007) 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงเนนเพื่อการวิเคราะหแปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนสในสารสกัดเกสรบัวหลวง ซ่ึงจาก

การทดลอง พบวา สารสกัดเอทานอลจากเกสรบัวหลวงมีสารจําพวกกลุมฟลาโวนอล (Flavonols) และสารจําพวกไกลโคไซดแ (Glycoside) และชวยใน
เรื่องตานฤทธิ์การอักเสบ (Mukherjee P et al., 1997) และจากการทดลองในการหาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยพิจราณาจากกราฟ y = 6.5381x-0.007 
(R² = 0.9926) ซ่ึงสารสกัดจากเกสรบัวที่สกัดดวยเอทานอล 95% บัวหลวงมีปริมาณฟีนอลิกรวม 0.0290.008 มิลลิกรัม/กรัม ตอสารสกัด และการ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนสได โดยทีคา IC50 เทากับ 0.074 0.015 มิลลิกรัมของแกลิค/กรัม ตอสารสกัด โดยทดสอบดวยวิธี Folin-Ciocaltue 
assay และวิธี วิธี Dopachrome โดยใชไทโรซีนเป็นสารตั้งตน ซ่ึงเปรียบเทียบกับกรดโคจิก โดยพิจราณาจากกราฟ y = 585.62x + 4.6023  R² = 
0.996 การยับยั้งเอนไซมแไทโรซิเนสของสารสกัดบัวหลวง อาจเกิดขึ้นไดจากสารประกอบของฟีนอลิกเกิดพันธะไฮโดรเจน กับบริเวณ active site ของ
เอนไซมแ สงผลทําใหเกิด steric hindrance ของโครงสราง ทําใหการทํางานของเอนไซมแลดลง การศึกษาในครั้งนี้สามารถใชเป็นขอมูลพื้นฐานของบัวหลวง 
เพื่อใชในอนาคตทางดานการใชเพื่อผลิตยารักษาโรค การใชในการพัฒนาผลิตภัณฑแดานความสวย ความงาม เพื่อใหหนาขาว ผิวกระจางใสได ที่มีสวนผสม
ของสารสกัดบัวหลวงที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลได 
 

ข๎อเสนอแนะ 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
1. ควรสารสกัดหรือสารสําคัญที่แยกไดไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เชน การทดสอบความเป็นพิษ การทดสอบกับแบททีเรียและ

ฟใงไจ รวมทั้งการตานการอักเสบของเซลลแ 
2. ใชตัวทําละลายที่แตกตาง ในการสกัดและเปรียบเทียบผลของสารสกัด 
3. เปรียบเทียบสวนตางๆของบัวหลวง ในการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
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ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมและฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ 

ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมสามารถหาโดยใชวิธี Folin-Ciocalteu method จากผลการวิเคราะหแฟีนอลรวม พบวา สารสกัดเกสรบัวหลวงมี
ปริมาณฟีนอลรวมสูงสุด เทากับ 0.0290.008 mgGAE/g จากภาพแสดงกราฟมาตรฐานกรดแกลิค (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1  กราฟมาตรฐานกรดแกลิค 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ความสามารถในการยบัยั้งเอนไซม๑ไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition assay) 

จากการนําสารสกัดเกสรบัวหลวงมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแไทโรซิเนส 
เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานเชิงบวก (กรดโคจิก) โดยแสดงคาการยับยั้ง 50% โดยทดสอบดวยวิธี Dopachrome method โดยใชสารไทโรซีนเป็นสารตน 
ผลการทดสอบ พบวา สารสกัดเกสรบัวหลวงดวยตัวทําละลายเอทานอล ซ่ึงมีคา IC50 = 0.0780.015 mg/mL การศึกษาครั้งนี้พบวาเมื่อกรด 
โคจิคมีแนวโนเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารตัวอยาง (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 2  ฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแไทโรสิเนสของสารสกัดจากเกสรบัวหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 6.5381x - 0.007 
R² = 0.9926 
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แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับองค๑การบริหารสํวนต าบลทําโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
Solid Waste Management System for ThaphoSubdistrict Administrative Organization, Muang, Phitsanulok 

 
กฤษติยาภรณ๑  สถิตย๑วรหิรัญ1  ผศ.ดร.จรูญสารินทร๑2  และ ผศ.ดร.พันธ๑ทิพย๑ กลํอมเจ๏ก3 

KITTIYAPORN  SATIDWORAHIRUN,  Asst. JAROON  SARIN  and Asst. PUNTIP  GLOMJEK 
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก  มีจุดประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ชนิด ปริมาณ และองคแประกอบของขยะมูลฝอยในตําบลทาโพธิ์และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางนโยบาย และแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร
เจาหนาที่ และสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์  โดยศึกษาถึงชนิด ปริมาณและองคแประกอบของขยะมูลฝอยในเขตตําบลทาโพธิ์ดวยการชั่ง
น้ําหนักจากรถบรรทุกขยะ และคัดแยกขยะโดยวิธี Quartering แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา รวมทั้งศึกษาถึงแนวทาง นโยบาย 
และแนวคิดในดานการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร เจาหนาที่และสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์  โดยใชแบบสอบถาม เพื่อนํามา
วิเคราะหแถึงแนวโนมในอนาคตและเป็นขอมูลประกอบการเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอ
เมืองพิษณุโลก  ตอไป 

ผลการศึกษาพบวาในเขตพื้นที่ตําบลทาโพธิ์  มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ วันละ 12,932.14 ตัน  หรือคิดเป็นอัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ย 0.665 
กิโลกรัม/คน/วัน องคแประกอบขยะสวนใหญเป็นขยะอินทรียแคิดเป็นรอยละ 31.16  ขยะทั่วไปรอยละ 30.33  ขยะรีไซเคิลรอยละ 29.19  และขยะอันตรายรอย
ละ 9.32  ของขยะทั้งหมด  นอกจากนี้ผลการศึกษานโยบาย และแนวความคิดในดานการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร เจาหนาที่ และสมาชิกสภาองคแการ
บริหารสวนตําบลทาโพธิ์  พบวา มีความเห็นใหมีการรณรงคแคัดแยกขยะในครัวเรือนแลวนําขยะแตละประเภทมาดําเนินการจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนแและถูก
สุขลักษณะ โดยใหองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ จัดทําโครงการรณรงคแทําปุยหมักหรือปุยน้ําชีวภาพ และเพิ่มบุคลากรใหเหมาะสมกับงานโดยแบงความ
รับผิดชอบตามประเภทงานและความรูแตละบุคคล เพิ่มเจาหนาที่จัดเก็บขยะใหเพียงพอ มีการปรับปรุงอัตราคาขยะเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับปใจจุบัน และจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นใหเพียงพอสําหรับใชในการบริหารจัดการขยะ  เชน คาใชจายในการทําโครงการฯ ตางๆ  การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแและเครื่องจักร 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ 1. ควรสงเสริมใหมีการจัดการขยะที่แหลงกําเนิด เชน มีการรณรงคแและใหความรูเกี่ยวกับการลด
ขยะและคัดแยกที่ระดับครัวเรือน  2. สงเสริมใหใชประโยชนแจากขยะ เชน จัดโครงการอบรมใหความรูการทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  3. ดาน
เทคโนโลยี โดยควรมีการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณแ เพื่อกําจัดขยะที่หลงเหลือมาจากการคัดแยกในครัวเรือน จัดหาผูมีความรูความเชีย่วชาญ
ทางดานเทคโนโลยีที่ใชในการกําจัดขยะ  เชน การสรางเตาเผาขยะ หรือการฝใงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
 
ค าส าคัญ :   ผูบริหาร,  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ,  สมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) study the type, quantity and composition of the waste, in Tha pho sub-district 
administrative organization area, TumbonThapho, Mueang District, PhitsanulokProvinc and 2) study the policies and concept in 
solid waste management of administrator, officer and member of the sub-district administrative organization. The study was 
conducted by study type, quantity and composition of the waste generated in Thapho sub-district administrative organization 
area. The quantity of solid waste samples were investigated by weighing solid waste from garbage truck and were separated by 
the Quartering method. Questionnaires were used for studying of concept and policy in solid waste management of officer and 
member of Thapho sub-district administrative organization. 

The result of this study showed that 12,932.14 tons of solid waste were generated per day or an average rate of waste 
production of 0.665 kg/person/day. The major component of solid waste were 31.16, 30.33, 29.19 and 9.32 percentage of organic 
waste, general waste, recycle waste and hazardous waste respectively. In addition, studies of concept and policies in waste 
management of officer, administrator and member of Thapho sub-district administrative organization reveled that garbage 
separation and waste utilization campaign should be performed. To increase potential of waste management, appropriate budget 
and machinery for waste management should be allocated. 

Recommendations from the study including 1) encourage waste management at sources, such as advocacy and 
awareness about solid waste reduction and separation at the household level, 2) to promote waste utilization, such as compost 
or bio-fertilizer  and 3) adequate and appropriate technology should be supplied for community solid waste management.  
 
Keywords :  management,  administrator,  member of the sub-district administrative organization 
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บทน า 
 ปใจจุบัน  ขยะมูลฝอยเริ่มเป็นปใญหาสําคัญของตําบลทาโพธิ์  เนื่องจากตําบลทาโพธิ์มีพื้นที่ 11 หมูบาน  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 
19,449 คน และประชากรแฝงประมาณ 20,000 คนเป็นเขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการ รานคา 
หอพัก มีประชาชนเขามาประกอบธุรกิจเป็นจํานวนมาก และมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหมีขยะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ในปใจจุบันมีขยะมูลฝอยประมาณ 12-
15 ตัน/วัน  การเก็บขนมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์  ในบางวันไมเป็นไปตามที่กําหนด (เก็บไมหมด) มีขยะเหลือตกคาง กอใหเกิดปใญหา
ตามมา คือปใญหาสิ่งแวดลอม อีกทั้งในดานของงบประมาณคาใชจายที่ใชในการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ก็ใชเงิน
เป็นจํานวนมาก ซ่ึงเพิ่มขึ้นทุกปีตามจํานวนปริมาณขยะ 

ดานสถานที่รองรับกําจัดขยะมูลฝอย ก็เป็นปใญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากทางองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ ไมมีสถานที่กําจัด
ขยะเป็นของตนเอง ตองเก็บขนไปทิ้ง ณ บอรองรับขยะมูลฝอยของเอกชน อยูในพื้นที่หมู 11  ตําบลทาโพธิ์  เสียคาบริการเดือนละ 130,000 บาทซ่ึงบอ
แหงนี้ ยังมีวิธีการกําจัดที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล และอาจกอใหเกิดปใญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต 

การจัดการกับปใญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเรงดวน ที่ตองมีการกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพราะขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทุกวัน และนับวันจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการศึกษาขอมูลเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ดวยวิธีการหรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลทาโพธิ์ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และองคแประกอบของขยะมูลฝอยในตําบลทาโพธิ์ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางนโยบาย และแนวความคิดในดานการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหารเจาหนาที่ขององคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ ์และ
สมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 แนวคิดหรือทฤษฎี 
 ประเภทขยะมูลฝอย   สามารถแบงออกไดหลายประเภทตามเกณฑแที่ใชแบง ในที่นี้ขอแบงประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้  (กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 19) 
 1) ขยะทั่วไป (general waste) เป็นขยะจากสํานักงาน ถนนหนทาง การกอสราง  ไดแกกระดาษ เศษไม กิ่งไม ฟาง ขาว แกว กระเบื้อง ยาง 
เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก หินทราย ขยะประเภทนี้ไมเกิดการยอยสลายและเนาเหม็น การกําจัดขยะทั่วไป ควรคัดแยกขยะที่สามารถ 
นํามาใชใหมไดกอนการกําจัด 
 2) ขยะยอยสลายได หรือขยะอินทรียแ (organic waste) เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ไดแก 
เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม ซากสัตวแ มูลสัตวแขยะประเภทนี้จะเป็นพวกยอยสลายและเนาเปื่อยไดงาย เพราะวาเป็นสารประกอบอิน ทรียแที่มี
ความชื้นคอนขางสูง ประกอบกับขยะประเภทนี้ มีกลิ่นเหม็น การกําจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปไดในการหมักทําปุยกอน 
 3) ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนําไปขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ 
 4) ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (hazardous waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออื่นๆ ซ่ึงตองใชกรรมวิธีในการทําลายเป็นพิเศษ  ไดแก 
วัสดุที่ผานการใชในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระปองสี พลาสติก ฟิลแมถายรูป ถานไฟฉาย เป็นตน การกําจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําลายโดยการเผา
ในเตาเผา สวนขยะอันตรายอื่น ๆ ตองดําเนินการอยางระมัดระวัง 
 ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยกอใหเกิดปใญหาตอมนุษยแและสิ่งแวดลอมหลายประการ  คือ 
 1) ทําใหเกิดทัศนะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบรอย เป็นที่นารังเกียจแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงรวมทั้งผูพบเห็น  
โดยเฉพาะนักทองเที่ยว  ชาวตางชาติ 
 2) เป็นแหลงเพาะและแพรเชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และขยะมูลฝอยเปียกที่แบคทีเรียทําหนาที่ยอยสลาย เช้ือโรคตาม
ขยะจะแพรไปกับน้ํา สุนัข หนู และแมลงที่มาตอมหรือคุยเขี่ย  เชน  เช้ือที่ทําใหเกิดโรคอหิวาตแ  ไทฟอยดแและโรคบิด 
 3) ทําใหดินเส่ือมและเกิดมลพิษ เพราะจะทําใหพื้นดินสกปรก  ดินมีสภาพเป็นเกลือ ดาง  หรือกรด  หรือมีสารพิษที่เป็นอันตรายตอสิ่งมีชีวิตใน
ดิน ตลอดจนทําใหสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป เชน โซเดียมทําใหเนื้อดินแตกรวน 
 แนวทางการลดขยะมูลฝอย  การปูองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่สําคัญ  คือ การลดขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิด  
(Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน การลดปริมาณขยะมูลฝอย จะสามารถลดคาใชจายในการจัดการขยะมูล
ฝอย ตั้งแตการเก็บรวบรวม  ขนสง การคัดแยกและใชประโยชนแ  ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดทาย ลดปใญหาสภาวะสิ่งแวดลอมและ ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแลวหนวยงานองคแกร และชุมชน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นได โดยใชหลักการดังนี้ 

กอนจะทิ้งขยะมูลฝอย หยุดคิดสักนิดวาเราจะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนแไดใหม  โดยมีแนวคิด
อยู  7R  คือ  

1) REFUSE  การปฏิเสธ หรือหลีกเล่ียงสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑแที่จะสรางปใญหาขยะมูลฝอย  รวมทั้งเป็นมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม 
หรือ ขยะมีพิษอื่น ๆ  

2) REFILL การเลือกใชสินคาชนิดเติม  ซ่ึงใชบรรจุภัณฑแนอยชิ้นกวา ขยะมูลฝอยก็นอยกวาดวย  
3) RETURN  การเลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑแกลับสูผูผลิตได เชน ขวดเครื่องดื่มประเภทตางๆ 
4) REPAIR  การซอมแซมเครื่องใชใหสามารถใชประโยชนแไดตอไป ไมใหกลายเป็นขยะมูลฝอย 
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5) REUSE  การนําบรรจุภัณฑแใชแลวกลับมาใชใหม  เชน  ใชถุงผาไปช็อปปิ้งแทนถุง  ก฿อบแก฿บ  
6) RECYCLE  การแยกขยะมูลฝอยที่ยังใชประโยชนแได  ใหงายตอการจัดเก็บและสงแปรรูป  เชน  บรรจุภัณฑแ พลาสติก แกว กระปอง

เครื่องดื่มตาง ๆ  
 7) REDUCE  การลดการบริโภค และหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 เบญจรัตนแ  เรือนนอย (2554 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความรูเกี่ยวกับความเป็นไปไดในการนําขยะอินทรียแไปใชผลิตก฿าซชีวภาพ ขององคแการ
บริหารสวนตําบลถืมตอง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ วันละ 1.50 ตัน/วัน หรือคิดเป็นอัตราการผลิต
มูลฝอยเฉลี่ย 0.45 กิโลกรัม/คน/วัน  องคแประกอบขยะสวนใหญเป็นขยะอินทรียแ คิดเป็นรอยละ 49.47   ขยะรีไซเคิลรอยละ 40.13   ขยะทั่วไปรอยละ 
8.27   ขยะอันตรายรอยละ 2.13 ของขยะทั้งหมด  ซ่ึงคิดเป็นอัตราการผลิตขยะอินทรียแเฉลี่ย 0.24 กิโลกรัม/วัน  สําหรับครัวเรือนขนาด 3 -4 คน  มีการ
ผลิตขยะอินทรียแเฉลี่ยประมาณวันละ 0.72-0.96 กิโลกรัม/วัน  เมื่อพิจารณาแลวพบวามีความเป็นไปไดในการนําขยะอินทรียแไปใชผลิตก฿าซชีวภาพ แตตอง
มีการรวมกลุมครัวเรือนตั้งแต 11 ครัวเรือนขึ้นไป  โดยใชถังหมักที่เติมขยะอินทรียแ จํานวน 40 กิโลกรัม/วัน  หรือการรวมกลุมในลัก ษณะของหมูบาน/
ชุมชน  จึงจะมีความเป็นไปไดมากขึ้น  หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะของจุดสาธิตขององคแการบริหารสวนตําบลถืมตอง    ซ่ึงมีปริมาณขยะอินทรียแใน
ปใจจุบัน 800 กิโลกรัม/วัน  และมีปริมาณขยะอินทรียแจํานวน 1,140 กิโลกรัม/วัน  ใน 20 ปีขางหนา  โดยเทคโนโลยีถังหมักขยะอินทรียแรองรับตั้งแตขนาด 
800 กิโลกรัม/วัน  และขนาด 1 ตัน/วัน  สําหรับความเป็นไปไดในเชิงสังคม  ในดานของทัศนคติของประชาชน เกี่ยวกับการจัดการ การใชประโยชนแขยะ
อินทรียแ และการนําขยะอินทรียแไปผลิตก฿าซชีวภาพ มีความเป็นไปไดในการนําขยะอินทรียแไปผลิตก฿าซชีวภาพ  เนื่องจากประชาชนมีทัศนคติที่เห็นดวยอยู
ในเกณฑแระดับมาก  รอยละ 80.29  แตยังมีขอกังวล ในความรวมมือของประชาชน ความคุมทุน ปริมาณขยะ รวมถึงความปลอดภัย ขอมูลเชิงเทค นิค
ตางๆ  ยังขาดการนําเสนอและประชาสัมพันธแ  สําหรับดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะอินทรียแ การใชประโยชนแ และการจัดการขยะอินทรี ยแ รวมถึง
ความรูความเขาใจในการนําขยะอินทรียแไปผลิตก฿าซชีวภาพเพื่อใชในครัวเรือน อยูในเกณฑแระดับมาก รอยละ 77.78   แตอยางไรก็ตามประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตก฿าซชีวภาพในเชิงรายละเอียดดานเทคนิค  สวนความเป็นไปไดเชิงนโยบาย  มีความเป็นไปไดเนื่องจากผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขององคแการบริหารสวนตําบลถืมตองมีนโยบาย แนวทาง วิสัยทัศนแ  และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ การใชประโยชนแ และ
การนําขยะอินทรียแไปผลิตก฿าซชีวภาพ  สามารถที่จะสงเสริมใหมีการดําเนินการดังกลาวได  พรอมที่จะบริหารจัดการเนื่องจากมีเครือขายในชุมชนที่จะรวม
ดําเนินการนํารองกอน  และบุคลากรมีความพรอมสามารถสนับสนุนและสงเสริม  ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ดวยการอบรมใหความรู เพิ่มเติม  
ศึกษาดูงาน  เป็นตน   สําหรับเรื่องงบประมาณ  และวัสดุอุปกรณแยังไมพรอมเทาที่ควร  แตสามารถขอความรวมมือและการสนับสนุนจากองคแกรอื่นๆ  ได   
เพราะตองการใหประชาชนลดคาใชจายในครัวเรือน  และลดคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบลถืมตอง  ถึงแมวาเชิ ง
นโยบายจะมีความเป็นได  แตยังขาดความชัดเจนในเรื่องของแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนแ  การจัดการหรือโครงการที่จะลงทุน
ดําเนินการในอนาคตในเร่ืองก฿าซชีวภาพยังไมมี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1  ศึกษาปริมาณขยะดวยวิธีชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะทุกวัน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาหแ (ครอบคลุมทั้งตําบล)ศึกษาชนิดองคแประกอบ
ของขยะ  แบงออกเป็น 4 ประเภท  คือ ขยะอินทรียแ  ขยะรีไซเคิล  ขยะทั่วไป และขยะอันตราย  ดวยวิธี วิธีการทํา Quartering  สุมตัวอยางจากรถเก็บ
ขยะทุกสาย (ครอบคลุมทั้งตําบล)    
  ตอนที่ 2  ใชแบบสอบถามแบบปลายเปิด ศึกษาแนวทาง นโยบายและวิสัยทัศนแ ดานการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร เจาหนาที่ และ
สมาชิกฯอบต.ทาโพธิ์  ประกอบดวย นายก อบต.  รองนายก อบต. 2 คน  ปลัด อบต.  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เจาหนาที่วิเคราะหแนโยบายและแผน   สมาชิกฯ
อบต.22 คน  รวมทั้งสิ้น 28 คน แบงออกเป็น 2 สวนดังนี้  
  สวนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  และตําแหนงงาน 
  สวนที่ 2  สอบถาม แนวทางนโยบายและแนวความคิดในดานการจัดการขยะมูลฝอยดานบุคลากรดานงบประมาณดานวัสดุอุปกรณแ / 
เครื่องมือ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของแบบสอบถาม  และวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1  ศึกษาปริมาณขยะ โดยวิธีชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอย และศึกษาชนิด องคแประกอบของขยะดวยวิธีการทํา Quartering             
สุมตัวอยางจากรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
 1.1  จากการศึกษาปริมาณขยะ โดยวิธีชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอย พบวามีขยะตอวันประมาณ12,932  กิโลกรัม  ซ่ึงคิดเป็นอัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.665 กก./คน/วัน 
 1.2  ศึกษาชนิด องคแประกอบของขยะดวยวธิีการทํา Quartering  สุมตัวอยางจากรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ซ่ึงแบงออกเป็น 4 ชนิด  พบวา สวน
ใหญเป็นขยะอินทรียแ เชน เศษอาหาร เศษผัก กิ่งไม ใบไม คิดเป็นรอยละ 31.16  รองลงมาเป็นขยะทั่วไป เชน เศษผา เศษรองเทา เศษอิฐ ถุงขนม เปลือก
ลูกอม   คิดเป็นรอยละ 30.33  ขยะรีไซเคิล เชน พลาสติก กระดาษ ขวดแกว โฟม กลองนม  คิดเป็นรอยละ 29.19   และขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย 
ขวดสารเคมี ยาฆาแมลง เป็นตน คิดเป็นรอยละ 9.32 
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 ตอนที่ 2   ศึกษาแนวทาง นโยบายและวิสัยทัศนแ ดานการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร เจาหนาที่ และสมาชิกฯองคแการบริหารสวนตําบลทา
โพธิ์  พบวา 
 2.1  ดานการบริหารจัดการสวนใหญมีความคิดเห็นวาควรมีการรณรงคแใหมีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน  แลวนําขยะแตละประเภทมา
ดําเนินการจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนแ และถูกสุขลักษณะโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์เป็นผู้จัดท าโครงการ  เช่น ท าปุ๋ยหมัก  หรือน้ าหมัก
ชีวภาพ 
 2.2  ด้านบุคลากร  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ และมีความรู้เหมาะสมกับประเภทของงาน 
 2.3  ดานงบประมาณ  สวนใหญมีความคิดเห็นวา ควรมีการคิดอัตราคาบริการจัดเก็บขยะใหเหมาะสมกับปใจจุบัน  และจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการขยะ(โดยเล็งเห็นความสําคัญดานปใญหาขยะมูลฝอย) เชน  การจัดสรางโรงเรือนคัดแยกขยะ, การจัดสรางเตาเผาขยะ, 
การจัดทําบอฝใงกลบ 
 2.4  ดานวัสดุอุปกรณแ / เครื่องจักร  สวนใหญมีความคิดเห็นวา ควรจัดซ้ือรถขยะเพิ่ม  และจัดเก็บใหแลวเสร็จในแตละวัน  ไมใหมี ขยะเหลือ
ตกคาง   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลกในครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลได  
ดังนี้ 
 1. การศึกษาในตอนที่ 1 ปริมาณ ของขยะที่เกิดขึ้นขององคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์มีประมาณ วันละ 12,932.14 ตัน  หรือคิดเป็นอัตรา
การผลิตมูลฝอยเฉลี่ย 0.665 กิโลกรัม/คน/วัน  ซ่ึงองคแประกอบขยะสวนใหญเป็นขยะอินทรียแ  เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม  มีอัตราการผลิตขยะ
อินทรียแ คิดเป็นรอยละ 31.16  ของขยะทั้งหมด  หรือมีปริมาณขยะอินทรียแในภาพรวมของตําบลจํานวนประมาณ 4,029  กิโลกรัม/วัน สอดคลองกับเบญจ
รัตนแ  เรือนนอย (2554)   ที่พบวา  องคแประกอบของขยะในองคแการบริหารสวนตําบลถืมตอง  สวนใหญเป็นขยะอินทรียแ  คิดเป็นรอยละ 49.47 ใน
งานวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปไดในการนําขยะอินทรียแไปใชผลิตก฿าซชีวภาพ ขององคแการบริหารสวนตําบลถืมตอง  อําเภอเมืองนาน  จังห วัดนาน   
และประเภทของขยะที่เกิดขึ้นขององคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์รองลงมาเป็นขยะทั่วไปคิดเป็นรอยละ 30.33  ขยะรีไซเคิลคิดเป็นรอยละ 29.19  และ
ขยะอันตรายคิดเป็นรอยละ 9.32 
 2.  ดานแนวนโยบายและวิสัยทัศนแ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร เจาหนาที่ และสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์  ก็
มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ควรมีการรณรงคแใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ และมีการใหความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนแจากขยะอินทรียแ เชน การทํา
ปุยหมัก  การทําน้ําหมักชีวภาพ  ควรมีการเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณเตรียมพรอมสําหรับการบริหารจัดการขยะ  และจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณแ/เครื่องจักร  ใหเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรนําผลการศึกษาที่ได ไปเป็นขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 
  - การจัดการที่แหลงกําเนิดขยะ 
  - จัดหา เทคโนโลยี  เครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณแ  เพื่อกําจัดขยะที่หลงเหลือมาจากครัวเรือน 
  - จัดหาบุคลากรที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี  
 2. เป็นขอมูลพื้นฐานในการเลือกรูปแบบการบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อกําจัดขยะ 
 3. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการ ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสําหรับการกําจัดขยะขององคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ศาสตราจารยแ ดร.จรูญ สารินทรแ   และศาสตราจารยแ ดร.
พันธแทิพยแ กลอมเจ฿ก  ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเป็นอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
สําเร็จสมบูรณแได  ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว  ณ  ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  รวมถึงเจาหนาที่องคแการบริหารสวน
ตําบลทาโพธิ์  ที่ไดใหความอนุเคราะหแอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเป็นอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึก ษา
คนควาในครั้งนี้สําเร็จลงไดอยางสมบูรณแ 
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางแรงจูงใจ ตอพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  โดย
ประยุกตแทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรคของโรเจอรแมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุมตัวอยางคือ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ทั้งหมด 76 คน โดยการสุม
แบบเฉพาะเจาะจง แบงเป็นกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 38 คน กลุมทดลองคือกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย ตําบลคลองตาล อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย กลุมควบคุมคือกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัด
เกาะ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสรางเสริมแรงจูงใจ แบงเป็น 3 โปรแกรมยอย ไดแก 1) เสริมสรางความตั้งใจในการปฏิบัติ
ตัว 2) ลดอุปสรรคในการปฏิบัติตัว และ 3) เสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิ บัติตัว โดยการอภิปรายกลุม การยกกรณีศึกษา การพูดจูงใจ การ
โทรศัพทแ การติดตามเยี่ยมบาน ใชระยะเวลา 8 สัปดาหแ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลทั่วไปดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ ดวยสถิติ Paired t-test, Independence t-test และ ANCOVA 
 ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็น
โรคเบาหวาน ความเชื่อมั่นในตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพ สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม 
 โดยสรุป การประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรค สามารถนําไปใชเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคเบาหวาน ของกลุม
เส่ียงโรคเบาหวานในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันตอไปได 
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการเสริมสรางแรงจูงใจ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพ 
 
Abstract 
 This experimental study was a quasi-experimental study aimed to study the effect of a motivational program on health 
behaviors among a diabetes mellitus (DM) risk group. The conceptual framework was based on Rogers’s Protection Motivation 
Theory. The sample comprised 76 DM people purposively selected into an experimental group and a control group. The 
experimental group of 38 DM people was a DM risk group in Srisangwornsukhothai hospital. The control group of 38 DM people 
was a DM risk group in Watkhoa health promoting hospital. The experimental group receiving the motivation program was divided 
into three subprograms: 1) to reinforce the intention of behaviors; 2) to decrease the barrier of behaviors; and 3) to reinforce self-
efficacy. Group activities included group discussion, case study, verbal persuasion, telephone, and home visit for 8 weeks. 
Questionnaires were used to collect data. Data were analyzed by using descriptive statistics such as percentages, means, and 
standard deviations. Perceived severity, perceived risk, self-efficacy and health behaviors were compared by paired t-test, 
independence t-test and ANCOVA. 
 Research results revealed that, after the experiment, the experimental group showed gains in perceived severity, 
perceived risk, self-efficacy and health behaviors more than before the experiment and more than the control group. 
  In conclusion, the application of protection motivation could be used for the promotion of health behaviors to prevent 
DM disease of the DM risk group at another area with similar contexts. 
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บทน า 
โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเมตตาบอลิซึม แสดงอาการโดยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง ทําใหเกิดการเสื่อมของอวัยวะใน

รางกายในระยะยาว เกิดการเสียหนาที่ และอวัยวะที่สําคัญหลายอวัยวะทํางานลมเหลว ไดแก ตา ไต หัวใจ ระบบประสาท และหลอดเลือด จากรายงาน
สถิติสุขภาพทั่วโลกปี พ.ศ. 2558 ขององคแการอนามัยโลก พบวา 1 ใน 11 ของประชาชนในวัยผูใหญเป็นโรคเบาหวาน ปใจจุบันพบผูปุวยโรคเบาหวานทั่ว
โลก 415 ลานคน และประมาณ 382 ลานคน เป็นผูที่มีความเส่ียงตอโรคเบาหวาน คาดวาปี พ.ศ. 2573 จะมีผูปุวยโรคเบาหวานถึง 500 ลานคน   

สําหรับประเทศไทย ปี 2558 พบผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 12,621 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 35 คน คิดเป็นอัตราตายดวยโรคเบาหวาน 
19.4 ตอแสนประชากร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดประมาณวาไปในปี พ.ศ. 2563 จะมีประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
เป็นผูปุวยเบาหวานรายใหมสูงถึง 8,200,200 คน ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นรอยละ 
8.9 ในปี 2557  

จังหวัดสุโขทัยมีผูปุวยเบาหวาน 32,527 คน คิดเป็นอัตราปุวยดวยโรคเบาหวาน 7,376.03 ตอแสนประชากร และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 
298 คน คิดเป็นอัตราตายดวยโรคเบาหวาน 860.62 ตอแสนประชากร สําหรับอําเภอศรีสําโรง ในปี 2558 มีผูปุวยโรคเบาหวานจํานวน 4,341 คน                
คิดเป็นอัตราปุวย 8,909.73 ตอแสนประชากร รับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจํานวน 3,359 คน   

การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาผูปุวยโรคเบาหวาน จึงมีความสําคัญมากขึ้นในปใจจุบัน เนื่องจากโรคเป็นโรคที่พบได ไมสามารถรักษาใหหายขาด
ได อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค และผูปุวยโรคเบาหวานสวนใหญไมมีอาการของระดับน้ําตาลในเลือดสูงชัดเจน การตรวจคัดกรองเพื่อใหการวินิจฉัยใน
ระยะแรกเร่ิมของโรคจึงมีความจําเป็น เพื่อคนหากลุมเสี่ยงปูองกันไมใหปุวย คนหาผูปุวยรายใหมเขาระบบการรักษาปูองกันการเกิดภาวะแทรกซอน จาก
การดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานของประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พบวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานมีแนวโนมสูงขึ้นจา ก 
3,563 ในปี 2557 เป็น 4,300 ในปี 2558 ซ่ึงในกลุมเส่ียงจะไดรับความรูและคําแนะนําในการปฏิบัติตัว แตอยางไรก็ตามจากรายงานผูปุวยเบาหวานจาก
ศูนยแขอมูลสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ยังพบวากลุมเสี่ยงดังกลาวกลายเป็นผูปุวยโรคเบาหวานโดยเฉลี่ย 115 คน ซ่ึงขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลตองอาศัยปใจจัยกําหนดหลายปใจจัย โรเจอรแ (Roger R.W. 1975) กลาววา แรงจูงใจในการปูองกัน
โรคจะชวยสงเสริมความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง ทําใหผูปุวยหรือผูมีความเสี่ยงตอการเกิดโรครับรูถึงความเสี่ยงและความเจ็บปุวยที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความตระหนักวาตนมีความเส่ียงดานสุขภาพซ่ึงหากปลอยไวจะเกิดความรายแรง มีความตั้งใจและมีกําลังใจในการปรับเปลี่ยนตนเอง 
สามารถวางแผนใหตนเองมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ซ่ึงจากการวิจัยที่ผานมาของ รําไพรวัลยแ นาครินทรแ 2553 สุวรรณ โสพัฒนแ 2554 ไดประยุกตแใช
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรค พบวากลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซอนในโรคเบาหวาน  
 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนใหกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ลด
โอกาสเสี่ยงตอการเป็นกลุมปุวยรายใหม เพื่อใชเป็นขอมูลและแนวทางในการดําเนินงานตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน ความเชื่อมั่นในตนเองของกลุม
เส่ียงโรคเบาหวาน ภายในกลุมและระหวางกลุม ของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ภายในกลุมและระหวางกลุม ของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยศึกษาแบบสองกลุมวัดสองครั้งกอนและหลังการทดลอง 
(Pretest - Posttest with Control Group)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งหมด 76 คน แบงเป็นกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 38 คนเทากัน โดยกลุมทดลองเป็นกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตําบล
คลองตาล อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และกลุมเปรียบเทียบเป็นกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดเกาะ 
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีการจับคูกลุมตัวอยางใหมีคุณสมบัติที่คลายคลึงกันในดาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ โดยกําหนดคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยาง ดังนี้ 1.มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับตองแกไขหรือระดับปานกลาง  2. ยินดีเขารวมในการศึกษาครั้งนี้ดวยความสมัครใจ 
และ 3. สามารถเขารวมกิจกรรมไดครบตามที่กําหนด 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ประกอบดวยคําถาม 5 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบคุคล  สวนที่ 2 การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน สวนที่ 3 การ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน สวนที่ 4 ความเชื่อมั่นในตนเอง สวนที่ 5 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และนําไปทํา Pilot study เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก โปรแกรมการสเริมสรางแรงจูงใจ ที่สรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรค  (Protection 
motivation theory) ประกอบดวย โปรแกรมยอย 3 โปรแกรม ภายในระยะเวลา 8 สัปดาหแ ดังนี้ 
 1) การเสริมสรางความตั้งใจในการปฏิบัติตัว 

    สัปดาหแที่ 1 อภิปรายกลุมครั้งที่ 1 
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        - ประเมินความเส่ียงจากผลการตรวจคัดกรอง 
        - ยกกรณีศึกษา กลุมเสี่ยงที่กลายเป็นผูปุวย  
        - พูดจูงใจใหเห็นโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 
        - อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแ แผนการปฏิบัติตัว 

    สัปดาหแที่ 2 กลุมเสี่ยงปฏิบัติตัวตามแผนการปฏิบัติตัวที่บาน เยี่ยมกระตุนทางโทรศัพทแ 
 2) การลดอุปสรรคในการปฏบิัติตัว 

    สัปดาหแที ่3 อภิปรายกลุมครั้งที่ 2 
        - อภิปรายแลกเปลีย่นการปฏิบัตติัว ปใญหา อปุสรรค และการแกไข 
        - ยกกรณีศึกษา กลุมเสี่ยงที่ปฏิบตัิตัวดี 
        - พูดจูงใจใหเห็นวาอปุสรรคในการปฏิบัติตัวเล็กนอย 

    สัปดาหแที่ 4 กลุมเสี่ยงปฏิบัติตัวตามแผนการปฏิบัติตัวที่บาน เยี่ยมกระตุนทางโทรศัพทแ 
    สัปดาหแที ่5 ติดตามเยีย่มบานครั้งที่ 1 

          3) การเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติตัว 
    สัปดาหแที ่6 อภิปรายกลุมครั้งที่ 3 

        - อภิปรายแลกเปลีย่นวธิีการที่จะปฏิบัติตัวอยางตอเนื่อง 
        - พูดจูงใจใหเช่ือมั่นในตนเองในการปฏิบัติตัวอยางตอเนื่อง 

    สัปดาหแที่ 7 กลุมเสี่ยงปฏิบัติตัวตามแผนการปฏิบัติตัวที่บาน เยี่ยมกระตุนทางโทรศัพทแ 
     สัปดาหแที่ 8 ติดตามเยี่ยมบานครั้งที่ 2 
  การวิเคราะห๑ข๎อมูล    
 วิเคราะหแขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ดัชนีมวลกาย ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็น
โรคเบาหวาน ความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ  Paired t-test, 
Independence t-test และ ANCOVA 
 
ผลการวิจัย 
 กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 81.6 และ 71.1 ตามลําดับ กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญอยูในกลุมอายุ 60 
ปีขึ้นไปรอยละ 50.0 และ 52.6 ตามลําดับ ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีสถานภาพคูรอยละ 73.7 กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีการศึกษา
อยูระดับประถมศึกษารอยละ 78.9 และ 84.2 ตามลําดับ กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีอาชีพรับจางรอยละ 31.6 และ 36.8 ตามลําดับ กลุมทดลอง
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาทรอยละ 63.2 สวนกลุมควบคุมมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท และอยูระหวาง 5,001 บาท ถึง 
10,000 บาท เทากันรอยละ 50.0 กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูในกลุมปกติรอยละ 52.6 และ 63.2 ตามลําดับ 
 กลุมทดลอง มีการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน ความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ 
อยูในระดับดีมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมควบคุม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลองและหลังการทดลอง จําแนกตามระดับการรับรูความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน ระดับความเชื่อมั่นในตนเอง ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 
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 กลุมทดลอง มีการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน ความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ มี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <.05) และมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value <.05) ดังตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน  ความ
เช่ือมั่นในตนเอง พฤติกรรมสุขภาพภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง Mean 

Difference 
t p-value 

n x  S.D n x  S.D 
     กลุํมทดลอง          
การรับรูความรุนแรง 38 2.61 0.19 38 2.77 0.16 - 0.14 - 3.97 0.000 
การรับรูโอกาสเสี่ยง 38 2.50 0.21 38 2.72 0.18 - 0.22 - 5.29 0.000 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 38 2.64 0.42 38 2.76 0.21 - 0.11 - 2.39 0.022 
พฤติกรรมสุขภาพ 38 2.07 0.14 38 2.50 0.14 - 0.42 - 19.77 0.000 
     กลุํมควบคุม          
การรับรูความรุนแรง 38 2.60 0.04 38 2.42 0.10 0.18 11.31 0.000 
การรับรูโอกาสเสี่ยง 38 2.46 0.11 38 2.03 0.20 0.42 10.35 0.000 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 38 2.00 0.00 38 2.08 0.18 - 0.08 - 2.70 0.010 
พฤติกรรมสุขภาพ 38 1.84 0.10 38 1.72 0.09 0.11 4.72 0.000 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคเบาหวาน                   
ความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมสุขภาพระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม Mean 

Difference t p-value 
n x  S.D n x  S.D 

     กํอนการทดลอง          
การรับรูความรุนแรง 38 2.61 0.19 38 2.60 0.04 0.01 0.32 0.000 
การรับรูโอกาสเสี่ยง 38 2.50 0.21 38 2.46 0.11 0.03 1.00 0.000 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 38 2.64 0.42 38 2.00 0.00 0.64 9.24 0.000 
พฤติกรรมสุขภาพ 38 2.07 0.14 38 1.84 0.10 0.23 8.13 0.014 
     หลังการทดลอง          
การรับรูความรุนแรง 38 2.76 0.16 38 2.42 0.10 0.34 10.81 0.061 
การรับรูโอกาสเสี่ยง 38 2.72 0.18 38 2.03 0.20 0.68 15.27 0.399 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 38 2.75 0.21 38 2.08 0.18 0.67 14.86 1.000 
พฤติกรรมสุขภาพ 38 2.50 0.14 38 1.72 0.09 0.77 27.09 0.106 

 
ภาพที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมัน่ในตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ กลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 
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สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการวิจัยนี้ สรุปไดวาการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรคสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปูองกัน
โรคเบาหวานในกลุมเส่ียงโรคเบาหวาน ผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องมาจากกลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมการประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจใน
การปูองกันโรค ซ่ึงผูวิจัยไดจัดกิจกรรมที่เนนการสื่อสารใหเกิดการรับรูถึงความรุนแรงและการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคเบาหวานโดยการบรรยายเรื่อง
โรคเบาหวานจากผูวิจัย การเลาประสบการณแจากกรณีศึกษา การคืนขอมูลผลการตรวจรางกายใหกลุมทดลอง เพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตั วเรื่องการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใหคําชมเชย เนนใหเห็นประโยชนแและผลดีของการมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคเบาหวาน และอภิปราย
กลุม นอกจากนั้นยังกระตุนติดตามการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย โดยการใชโทรศัพทแและการติดตามเยี่ยม
บาน การใหบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ทําใหกลุมทดลองเกิดความตั้งใจนํามาซ่ึงการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคเบาหวาน สอดคลองกับ
การศึกษาของ (เอื้อมเดือน ทองจาม 2552 , รําไพวัลยแ นาครินทรแ 2553 , วิไลลักษณแ เตชะสุข 2553 , สุวรรณ โสพัฒนแ 2554) 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาทัศนคติตอการออกกําลังกาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกาย 
ความสัมพันธแของเพศ ชวงอายุ ระดับดัชนีมวลกาย สถานะภาพการอาศัยอยูที่บาน/ที่พัก ระยะทางไปสถานที่ออกกําลังกายกับการออกกําลังกาย                 
ของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแนตาก และบุคลากรโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก จํานวนทั้งหมด 118 คน ตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 66.10 
มีอายุตั้งแต 22 – 65 ปี อายุเฉลี่ย 36 ปี การศึกษา ปริญญาโท รอยละ 49 ปริญญาตรี รอยละ 40 และปริญญาเอก รอยละ 10 พักอาศัยอยูคนเดียวเป็น
สวนใหญ (รอยละ 59.32) มีดัชนีมวลกาย >23 (อวน) สูงถึง รอยละ 43.22 มีผูออกกําลังกายมากกวาผูที่ไมออกกําลังกายเลย  

ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติในเร่ืองการออกกาํลังกายของตัวอยางทั้งหมด อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.41 คะแนน เมื่อแยกวิเคราะหแ
ทัศนคติเป็นรายขอทั้งหมด จํานวน 15 ขอ พบวาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 9 ขอ และ ระดับ ดี 6 ขอ ในดานพฤติกรรมการออกกําลังกายพบวา อยูใน
ระดับ ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยที ่2.18 คะแนน เมื่อแยกวิเคราะหแพฤติกรรมเป็นรายขอทั้งหมด จํานวน 15 ขอ พบวาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 13 
ขอ และ ระดับ ด ี2 ขอ  

ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกาย พบวาเป็นปใจจัยภายในตัวบุคคล ที่อยากมีรูปรางดี รางกายแข็งแรง รวมถึงเมื่อออกกําลังกายจะรู สึก
สนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด ผอนคลาย รองลงมาเป็นปใจจัยสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม คือสถานที่ออกกําลังกายมีบรรยากาศหรือสภาพ แวดลอมที่ดี 
เหมาะแกการออกกําลังกาย อุปกรณแสนับสนุนการออกกําลังกายเพียบพรอม (สนามกีฬา , เครื่องออกกําลังกาย, น้ําดื่ม) และอยูใกลบาน เดินทางสะดวก 
ในสวนปใจจัยสนับสนุนทางสังคมเป็นเหตุผลสุดทายที่เป็นแรงกระตุนใหออกกําลังกาย คือ การมีเพื่อนชักชวนหรือแนะนําหรือเป็นแรงบันดาลใจใหออก
กําลังกาย รวมถึงมี Idol หรือบุคคลที่ชื่นชอบเป็นแบบอยางในการออกกําลังกาย และปใจจัยหลักที่มีผลตอไมการออกกําลังกาย คือ ไมมีเวลา เหน็ดเหนื่อย
จากการทํางาน ไมสนใจ ไมประ สงคแที่จะออกกําลังกาย (ขี้เกียจ) ไมมีสถานที่ออกกําลังกายหรืออยูไกล  ติดขัดในการเดินทางไมออกกําลังกาย (ไมมีรถ, 
การจราจรติดขัด) ตามลําดับ 

ผลการศึกษาความสัมพันธแ พบวา เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายระหวางเพศหญิง กับเพศชาย พบวาไมแตกตางกัน (OR=0.70,             
p-value=0.541, 95%CI=0.22 - 2.18), เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายในกลุมชวงอายุ <25 ปี กับกลุมอายุ 26-40 ปี พบวาไมแตกตางกัน 
(OR=1.03, p-value=0.541, 95%CI=0.22 - 2.18) เปรียบเทียบกลุมชวงอายุ <25 ปี กับกลุมอายุ 41-55 ปี ผลก็ไมแตกตางกัน (OR=3.37,                         
p-value=0.966, 95%CI=0.26 - 4.04) และ เปรียบเทียบกลุมชวงอายุ <25 ปี กับกลุมอายุ >55 ปี ผลก็ไมแตกตางกัน (OR=1.99, p-value=0.157, 
95%CI=0.62 - 18.18), เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายในกลุมที่มีดัชนีมวลกาย <18.5 (ผอม) กับ 18.6-22.99 (ปกติ) พบวาไมแตกตางกัน (OR=0.51, 
p-value=0.549, 95%CI=0.06 - 4.45) และเปรียบเทียบดัชนีมวลกายในกลุม <18.5 (ผอม) กับ >23 (อวน) พบวาไมแตกตางกัน (OR=0.57,                       
p-value=0.634, 95%CI=0.06 - 5.47), เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายระหวางผูที่มีสถานะภาพอยูคนเดียวกับสถานภาพอยูกับแฟน พบวาไม
แตกตางกัน (OR=2.78, p-value=0.054, 95%CI=0.98 - 7.90) 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ พฤติกรรม ปใจจัย การออกกําลังกาย บุคลากร 
 
Abstract 
 The research, the purpose of this attitude to the exercise of cause factors that influence the exercise of the relationship 
of gender, age, Body Mass Index (BMI), level models as the living at home and the way to the gym  with the exercise in the 
Northern College personnel and the hightech technology school personnel in the total of 118 people, most of them as a percent 
of women 66.10, with ages ranging from 22 – 65 years of age with average 36 years, master's degree, a 49 percent, a bachelor's 
degree in 40 percent and  a 10 percent 0f a doctorate. Living the most is led in solitude (59.32%).  BMI > 23 (fat) percent of the 
43.22 with the exercise than those who do not exercise. 
 The results showed that attitudes in exercise of all in good with the average score of 2.41 out In the attitude is a total 
of 15 on, it was found that moderate amount of the 9 and good attitude amount a 6, physical exercise behaviour, it was found 
that moderate with an average of 2.18 points when classifying behaviors is a total of 15 to see that in a medium level of 13 and, 
with good 2 questions. 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะสาธารณาสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะสาธารณาสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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 factors that influence the exercise found that in a person who wants to is in good shape physically, as well as when it 
is to feel pleasure her relax, to be a plus for the environment is a piece of exercise is the atmosphere or environment of a good 
spot to the exercise equipment the exercise of a more complete (the stadium, the exercise, drinking water) and is close to home, 
making it very convenient. The key social support for the last is to get some exercise is to have a friend to or not as an inspiration 
to get some exercise, as well as a rising or a person who is a leading role in the exercise and factors that contribute to the 
exercise is not a time, exhausted from work don't care. Don't dab one's company to exercise (lazy) it has no place, exercise, or in 
the distance travelled in the exercise (don't have a car, the traffic jam.), respectively.  
 The results of the study of the correlation found that when comparing the exercise between women and men, he 
figured there was no relationship. (OR=0.70, p-value=0.541, 95%CI=0.22 - 2.18), When comparing the relationship of the exercise 
of the old <25 with the 26-40, it won't make any difference. (OR=1.03, p-value=0.541, 95%CI=0.22 - 2.18) and compare the age 
<25 with the >, 55, as a result, it won't make any difference. (OR=1.99, p-value=0.157, 95%CI=0.62 - 18.18), When comparing the 
relationship of the exercise of the BMI <, up 18.5 (thin) and 18.6-22.99 (normal) found that it won't make any difference. 
(OR=0.51, p-value=0.549, 95%CI=0.06 - 4.45) and compare BMI in the <, up 18.5 (thin) and > 23 (fat), he found it. (OR=0.57, p-
value=0.634, 95%CI=0.06 - 5.47), and when the relationship of the exercise in the status of the same position be with my 
boyfriend, found that it won't make any difference. (OR=2.78, p-value=0.054, 95%CI=0.98 - 7.90   
 
Keywords : Attitude, Behavior, Cause factors, Exercise and personnel 
 
บทน า 
 สถานการณแความรุนแรงของโรคไมติดตอเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒนแ ระบบทุนนิยมที่
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทางดานวัตถุ เกิดการเสื่อมถอยและลมสลายของสถานครอบครัว สถาบันทางสังคม การดําเนินทางธุรกิจที่ขาดความรับผิ ด 
ชอบ เกิดคานิยม วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตที่ไมเพียงพอและขาดความสมดุล ขาดการดูแลควบคุมปใจจัยเสี่ยงที่ สงผลกระทบตอสุขภาพ อยูใน
สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย มีภัยคุกคามตอสุขภาพ และไมเอื้อตอการสรางสุขภาพดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมเส่ียงที่สําคัญจากการบริโภคหวาน มัน 
เค็ม มาก การบริโภคผักและผลไมนอย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครียดและไมสา- มารถจัดการกับอารมณแไดอยางเหมาะสม ทําให
มีภาวะน้ําหนักเกิน อวนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง น้ําตาลในเลือดสูง และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซ่ึงเป็นปใจจัยเสี่ยงที่สํา 
คัญของโรคไมติดตอเรื้อรัง ซ่ึงประเทศไทยกําลังเผชิญกับปใญหาขั้นวิกฤติ  

สถานนะการณแเหลานี้จะลดลงหรือหมดไป หากทุกคนหันมาดูและสุขภาพ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 – พ.ศ.2449 ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคน ซ่ึงตองการใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม และมีการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จึงเนนเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคของประชาชนทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมวัยทํางานซ่ึงเป็นเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศ การที่จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญได ประชากรจะตองมีความสมบูรณแทั้งรางกายและจิตใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแไมวาจะเป็น
บุคลากรดานการกีฬา จะตองใหมีความรูความเขาใจ หรือใหประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะ
ทําใหประชากรไทยมีคานิยมการออกกําลังกายและมีความสนใจเลนกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแแข็งแรง เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติไดตอไป (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. 2550) การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะนําไปสูการมีสุขภาพดี โดยที่พฤติกรรมการ
ออกกําลังกายจะชวยสรางเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ซ่ึงการออกกําลังกายแตละชนิดจะมีรูปแบบ กระบวนการ และหลักเกณฑแแตกตางกันไป แตจา ก
การศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญยังขาดการออกกําลังกาย อาจดวยสาเหตุประการใดประ การหนึ่งหรือหลายสาเหตุรวมกัน ซ่ึงเป็นเรื่องที่ตองศึกษาตอไป 
 จากปใญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปใจจัยการออกกําลังของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน และบุคคลากรโรงเรียน
ไฮเทคเทคโนโลยีตาก  
 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการออกกาํลังกายของบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการออกกาํลังกายของบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออกกาํลังกายของบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดตาก 
4. เพื่อหาความสัมพันธแระหวาง เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย สถานะ ระยะทางไปสถานที่ออกกําลังกาย ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

กับการออกกําลังกาย 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

การศึกษาวิจัยปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกําลังกาย ของบุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก และบุคคลากรโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของโดยผูวิจัย ไดจําแนกประเด็นการศึกษาคนควาตามลําดับดังนี้ 
 1. ความหมายของการออกกําลังกาย 
 2. ความสําคัญของการออกกําลังกาย และประโยชนแของการออกกาํลังกาย 
 3. ปใจจัยที่มอีิทธิพลตอการออกกาํลังกาย 
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1. ความหมายของการออกก าลังกาย 
 กระทรวงสาธารณสุข (2545) ไดใหความหมายไววา การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวออกกําลังกายสะสมอยางนอยวันละ 30 นาที 
ทุกวัน สัปดาหและประมาณ 5 วันดวยแรงปานกลาง โดยรูสึกเหนื่อยหายใจเร็วขึ้น แตยังคงพูดกับคนอื่นรูเรื่อง ไดแก การออกกําลังกายที่เป็นเรื่องเป็นราว 
เชน เดิน วิ่งเหยาะๆ ถีบจักรยาน บริหารรางกาย วายน้ํา กระโดดเชือก รํามวยจีน หรือเลนกีฬาอื่นๆ รวมทั้งการออกแรงกายในการทํางานบา นตาม
ชีวิตประจําวัน การกีฬาแหงประเทศไทย (2545) ไดใหความหมายวา การออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายเพื่อสุขภาพเพื่อความสนุกสนานและ เพื่อสังคม โดยใชกิจกรรมงายๆ หรือมีกฎกติกาการแขงขันงายๆ 

2. ความส าคญัและประโยชน๑ของการออกก าลังกาย 
กาญจนศรี สิงหแภู( 2555) ไดใหความสําคัญขอการออกกําลังกายไววา การออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นตอสุขภาพ  เนื่องจาก 
1. ชวยใหระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นโดยทําใหเลือดไปเล้ียงสวนตางๆไดมาก ขึ้น ปูองกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ํา มีภูมิตานทานโรคดี

ขึ้น และปูองกันโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน  โรคอวน โรคขอเส่ือม 
2. ชวยในการควบคุมน้ําหนักตัว ทําใหทรงตัวดีขึ้น และทําใหเคลื่อนไหวคลองแคลวขึ้น 
3. ชวยใหระบบขับถายทํางานไดดีขึ้น 
4. ชวยลดความเครียด และทําใหการนอนหลับพักผอนดีขึ้น 
การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพของรางกายเป็น ประจําสม่ําเสมอ จะเป็นยาอายุวัฒนะอยางหนึ่งที่มีคุณประโยชนแตอรางกาย

หลายสิ่งหลายประการ โดยผูจัดทําไดยกตัวอยางจากนักวิชาการทานหนึ่งซ่ึงใหขอคิดเห็นดังนี้ 
3. ป๓จจัยทีม่ีอิทธิพลตํอการออกก าลังกาย 

 สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจพฤติกรรมการเลหรือออกกําลังกายเป็นครั้งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2544 เพื่อใหประเทศมีขอมูลจํานวน และ
คุณลักษณะทั่วไปของผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกายรวมทั้งพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายสําหรับประกอบการจัดทํานโยบายหรือวาง แผนใน
สวนที่เกี่ยวของตอไปสําหรับการสํารวจใน พ.ศ.2554 นี้ เป็นการสํารวจครั้งที่ 4 โดยเก็บขอมูลจากประชากรที่มีอายุ 11 ปีขนไปที่ตกเป็นตัวอยางทั่วทั้ง
ประเทศในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 โดยมีผลสรุปที่สําคัญดังนี้ 
 1) เหตุผลทีเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย จากการสํารวจ พบวา มากกวา 3 ใน 4 ของผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (รอยละ 74.6) เลนเพราะ
ตองการใหรางกายแข็งแรง สวนเหตุผลอื่นๆ ซ่ึงมีประมาณรอยละ 23.6 คือ เลนเพราะมีคนชวนเลน เพราะมีปใญหาสุขภาพ ตองการลดน้ําหนัก เป็นตน 

   
 สมนึก แกววิไล (2553 ) การศึกษาปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย การรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกายการรับรูภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง  สวน
การรับรูประโยชนแของการออกกําลังกาย และการรับรูความสามารถแหงตน อยูในระดับสูง  

กุลธิดา เหมาเพชร (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 341 
คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็น จุดประสงคแในการออกกําลัง กายพบวากลุมตัวอยางสวนใหญออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ รอยละ 56.0 
และออกกําลังกายดวยการวิ่ง รอยละ 35.2 ดานความรูพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลางระหวาง 5-9 คะแนน รอยละ 54.0 ดาน
ทัศนคติกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 66.57 และดานพฤติกรรมการปฏิบัติตน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 80.06 

พัชรินทรแ บุญรินทรแ (2558) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเป็นนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จํานวน 381 คน พบวา ปใจจัยนําที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย ไดแก เจตคติตอการออกกําลังกาย ปใจจัยเอื้อ 
ไดแก เวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกาย ปใจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ  
 วัชรินทรแ เงินทอง (2557) ศึกษาระดับความรู เจตคติ พฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษา
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิก ชมรมสรางสุขภาพจังหวัดสุโขทัย จํานวน 403 คน ผลการวิจับพบวา พฤติกรรมการออก
กําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดสุโขทัย อยูในระดับควรปรับปรุง (X = 1.43, S.D. = 0.27) นอกจากนี้ พบวาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจัง หวัดสุโขทัยคือ ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และเจตคติการออกกําลังกาย โดยตัวแปรที่มีอิทธิพล
สูงสุดคือ เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายรองลงมาคือความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย สา มารถอธิบายไดรอยละ 8.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งใชรูปแบบการศึกษายอนหลัง (Case – Control Study) คํานวณกลุมตัวอยางจาก จากตาราง ของ Krejcie and Morgan ได
ตัวอยางทั้งหมด 118 คน  
       เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีทั้งหมด 5 สวน ดังนี้  
        ส่วนที ่1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 18 ขอ 
        ส่วนที ่2 ขอมูลทัศนคติ จํานวน 15 ขอ  
        ส่วนที ่3 ขอมูลพฤติกรรมการออกกําลังกาย จํานวน 15 ขอ  
        ส่วนที ่4 ขอมูลปใจจยัการออกกําลังกาย 3 ขอ 
        ส่วนที ่5 ขอมูลปใจจยัการไมออกกําลังกาย 3 ขอ 
          การวิเคราะหแขอมูล จะใช๎สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเป็นจํานวน คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด สูงสุด ในขอมูล ส่วนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ขอมูลทัศนคติ ส่วนที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมการออกกําลังกาย ส่วนที่ 4 ขอมูลปใจจัยการออกกําลังกาย และส่วนที่ 5 ขอมูลปใจจัยการ
ไมออกกําลังกาย วิเคราะหแผลดวย โปรแกรม STATA เวอรแชัน 10.0 ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อหาขนาดความสัมพันธแของ 
เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย สถานะ และระยะทางไปสถานที่ออกกําลังกายกับการออกกําลังกาย โดยใชสถิติ multiple logistics regression แสดงขนาด
ความสัมพันธแดวยคา Odd Ratio คา p-value และคา 95% CI วิเคราะหแผลดวย โปรแกรม STATA เวอรแชัน 10.0 ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไป 
 การศึกษาครั้งนี้ ตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอย 66.10 มีอายุตั้งแต 22 – 65 ปี อายุเฉลี่ย 36 ปี การศึกษา ปริญญาโท รอยละ 49 
ปริญญาตรี รอยละ 40 และปริญญาเอก รอยละ 10  พักอาศัยอยูคนเดียวเป็นสวนใหญ (รอยละ 59.32) มีดัชนีมวลกาย  >23 (อวน) สูงถึง รอยละ 43.22 
แตโดยสวนมากไมมีโรคประจําตัว ชวงหนึ่งเดือนกอนเก็บขอมูลพบวา มีผูออกกําลังกายมากกวาผูที่ไมออกกําลังกายเลย  
 2. ข๎อมูลทัศนคติในเรื่องการออกก าลังกาย 
 ทัศนคติในเรื่องการออกกําลังกายของตัวอยางทั้งหมด อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.41 คะแนน เมื่อแยกวิเคราะหแทัศนคติเป็นรายขอ
ทั้งหมด จํานวน 15 ขอ พบวาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 9 ขอ และ ระดับ ดี 6 ขอ  

3. ข๎อมูลพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
พฤติกรรมการออกกําลังกายของตัวอยางทั้งหมด อยูในระดับ ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.18 คะแนน เมื่อแยกวิเคราะหแพฤติกรรมเป็นรายขอทั้งหมด 
จํานวน 15 ขอ พบวาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 13 ขอ และ ระดับ ดี 2 ขอ  
 4. ข๎อมูลป๓จจัยที่มีผลตํอการออกก าลังกาย 

ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกาย รอยละ 56.01 มาจากปใจจัยภายในตัวบุคคล รองลงมา รอยละ 25.83 คือปใจจัยสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม 
และสุดทายมาจากปใจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม รอยละ 18.17  

4.1 ป๓จจัยภายในตัวบุคคล 
 ความตองการที่จะออกกําลังกายของตัวอยาง สวนใหญพบวา อยากมีรูปรางที่ตองการหรือลดน้ําหนัก รอยละ 22.25  รองลงมาอยากมี
รางกายแข็งแรง รอยละ 19.84 รวมถึงออกกําลังกายเพื่อคลายเครียด รอยละ 16.09  สนุกสนานเพลิดเพลิน (รอยละ 11.53) และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแ (รอยละ 10.19) 

4.2 ป๓จจัยแรงสนบัสนุนทางสังคม 
แรงสนับสนุนทางสังคมที่ทําใหกลุมตัวอยางออกกําลังกาย คือ เพื่อนชกัชวนหรอืแนะนําหรือเป็นแรงบันดาลใจใหออกกาํลังกาย (รอยละ 

47.93) รวมถึงทําตามบุคคลตนแบบหรือบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) (รอยละ23.97) และแฟนชกัชวนหรือแนะนาํหรือเป็นแรงบันดาลใจใหออกกาํลังกาย             
(รอยละ 17.36)  

4.3 ป๓จจัยสนับสนุนทางสิ่งแวดล๎อม 
ปใจจัยสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมที่ทําใหกลุมตัวอยางออกกําลังกาย คือ สถานที่ออกกําลังกายอยูใกลบาน เดินทางสะดวก (รอยละ 37.21)   

รวมถึงการมีบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะแกการออกกําลังกาย (รอยละ 33.72) และมีอุปกรณแสนับสนุนการออกกําลังกายเพียบพรอม (สนาม
กีฬา, เครื่องออกกําลังกาย, น้ําดื่ม) (รอยละ 29.07)  

5. ข๎อมูลป๓จจยัที่มีผลตํอการไมํออกก าลังกาย 
ปใจจัยที่มีผลตอการไมออกกําลังกาย รอยละ 41.43 มาจากปใจจัยภายในตัวบุคคล รวมถึงปใจจยัสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม รอยละ 40.95 และ

ปใจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม รอยละ 17.62 
5.1 ป๓จจัยภายในตัวบุคคล 
ปใจจัยหลักที่กลุมตัวอยางไมออกกําลังกาย คือ เหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน รอยละ 41.38 รองลงมาคือไมสนใจ ไมประสงคแที่จะออกกําลัง

กาย (ขี้เกียจ) รอยละ 22.99 และปใจจัยอื่นๆ ไดแก ไมเห็นถึงคําความสําคัญและประโยชนแของการออกกําลังกาย (รอยละ 12.64) มีโรคประจําตัวที่เป็นอุป
สรรคแในการออกกําลังกาย (รอยละ 11.49) รวมถึงไมมีอุปกรณแในการออกกําลังกาย เชน รองเทา ลูกฟุตบอล โต฿ะปิงปอง ไมปิงปอง อื่นๆ (รอยละ 10.34)  

5.2 ป๓จจัยแรงสนบัสนุนทางสังคม 
       ปใจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมที่ทําใหกลุมตัวอยางไมออกกําลังกาย คือ ไมมีเพื่อนหรือคนรูจักชักชวนหรือรวมทํากิจกรรมหรือ             
ออกกําลังกายดวยกัน  
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5.3 ป๓จจัยสนับสนุนทางสิ่งแวดล๎อม 
ปใจจัยหลักทางสิ่งแวดลอมทําใหกลุมตัวอยางไมออกกําลังกาย คือ ไมมีเวลา รอยละ 50 รองลงมาคือ ไมมีสถานที่ หรือสถานที่ออกกําลัง

กายอยูไกล รอยละ 25.58 รวมถึงติดขัดในการเดินทางไมออกกําลังกาย (ไมมีรถ, การจราจรติดขัด) รอยละ 13.95 และตองเสียคาใชจายหาก
ตองการออกกําลังกายประเภทกีฬาหรือกิจกรรมนั้น รอยละ 10.47 

 
สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแนตาก และบุคลากรโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก มีทัศนคติตอการออกกําลังกาย อยูในระดับ
ดี และพฤติกรรมการออกกําลังกายก็อยูในระดับปานกลาง ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกาย พบวามาจากปใจจัยภายในตัวบุคคลเอง ที่อยากมีรูปรางดี 
รางกายแข็งแรง รวมถึงเมื่อออกกําลังกายจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด ผอนคลาย รองลงมาเป็นปใจจัยสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม คือสถานที่
ออกกําลังกายมีบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะแกการออกกําลังกาย อุปกรณแสนับสนุนการออกกําลังกายเพียบพรอม (สนามกีฬา , เครื่องออก
กําลังกาย, น้ําดื่ม) และอยูใกลบาน เดินทางสะดวก ในสวนปใจจัยสนับสนุนทางสังคมเป็นเหตุผลสุดทายที่เป็นแรงกระตุนใหออกกําลังกาย คือ การมีเพื่อน
ชักชวนหรือแนะนําหรือเป็นแรงบันดาลใจใหออกกําลังกาย รวมถึงมี Idol หรือบุคคลที่ชื่นชอบเป็นแบบอยางในการออกกําลังกาย ปใจจัยหลักที่มีผลตอไม
การออกกําลังกาย คือ ไมมีเวลา เหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน ไมสนใจ ไมประสงคแที่จะออกกําลังกาย (ขี้เกียจ) ไมมีสถานที่ออกกําลังกายหรืออยูไกล ติดขัด
ในการเดินทางไมออกกําลังกาย (ไมมีรถ, การจราจรติดขัด) ตามลําดับ 

ความสัมพันธแของตัวแปรตนกับการออกกําลังกาย การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะตัวแปรตน คือ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย สถานะ ระยะทางไป
สถานที่ออกกําลังกายกับการออกกําลังกายเพียงเทานี้ โดยใช สถิติ Multiple Logistics Regression ไดผลการศึกษาดังนี้  

เพศกับการออกกําลังกาย เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายระหวางเพศหญิง กับเพศชาย พบวาไมแตกตางกัน (OR=0.70, p-value=0.541, 
95%CI=0.22 - 2.18) อายุกับการออกกําลังกาย  เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายในกลุมชวงอายุ <25 ปี กับกลุมอายุ 26-40 ปี พบวาไมแตกตางกัน 
(OR=1.03, p-value=0.541, 95%CI=0.22 - 2.18) เปรียบเทียบกลุมชวงอายุ <25 ปี กับกลุมอายุ 41-55 ปี ผลก็ไมแตกตางกัน (OR=3.37, p-
value=0.966, 95%CI=0.26 - 4.04) และ เปรียบเทียบกลุมชวงอายุ <25 ปี กับกลุมอายุ >55 ปี ผลก็ไมแตกตางกัน (OR=1.99, p-value=0.157, 
95%CI=0.62 - 18.18) ดัชนีมวลกายกับการออกกําลังกาย เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายในกลุมที่มีดัชนีมวลกาย <18.5 (ผอม) กับ 18.6-22.99 
(ปกติ) พบวาไมแตกตางกัน (OR=0.51, p-value=0.549, 95%CI=0.06 - 4.45) และเปรียบเทียบดัชนีมวลกายในกลุม <18.5 (ผอม) กับ >23 (อวน) 
พบวาไมแตกตางกัน (OR=0.57, p-value=0.634, 95%CI=0.06 - 5.47) สถานะกับการออกกําลังกาย เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายระหวางผูที่มี
สถานะภาพอยูคนเดียวกับสถานภาพอยูกบัแฟน พบวาไมแตกตางกัน (OR=2.78, p-value=0.054, 95%CI=0.98 - 7.90) และระยะทางไปยังสถานที่ออก
กําลังกายกับการออกกําลังกาย เมื่อเปรียบเทียบการออกกําลังกายของผูที่ตองเดินทางไปออกกําลังกาย 0-1 กิโลเมตร กับ 2-5 กิโลเมตร พบวาไมแตกตาง
กัน (OR=1.89, p-value=0.271, 95%CI=0.60 - 5.89) และผูที่ตองเดินทางไปออกกําลังกาย 0-1 กิโลเมตร กับ >6 กิโลเมตร (OR=1.67, p-
value=0.536, 95%CI=0.32 - 8.55) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1.อภิปรายผลการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยนอรแทเทิรแนตาก และบุคลากรโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก มีทัศนคติตอการออกกําลังกาย อยูใน

ระดับดี อาจเนื่องมาจากเป็นผูที่มีความรู เป็นบุคลากรทางการศึกษา และรอยละ 46 จบการศึกษาปริญญาโท อีกรอยละ 10 จบการศึกษาปริญญาเอก 
สวนพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการสังเกตคนอื่นๆที่ออกกําลังกายสวนใหญเขายังมีพฤติกรรมบางอยางยังไม
ถกูตอง รวมทั้งมีความเขินอายในการที่จะปฏิบัติทาทาง หรือพฤติกรรมที่ถูกตอง และอาจไมไดสนใจที่จะศึกษาวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต องอยางจริงจัง 
เนื่องจากคนสวนใหญไมปฏิบัติกัน 

2. อภิปรายผลการศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอการออกก าลังกาย 
จากการศึกษาพบวาแรงกระตุนที่ทําใหออกกําลังกายนั้นมาจากหลายปใจจัยประกอบกัน และปใจจัยที่สําคัญที่สุดคือ แรงกระตุนที่ตัวบุคคลเอง 

คือ อยากมีรูปรางดี อยากแข็งแรง เอาชนะโรคราย ประกอบกับปใจจัยแวดลอมที่เอื้อตอกายออกกําลังกาย ไดแก สถานที่ออกกําลังกายที่มีอุ ปกรณแพรอม 
บรรยากาศดี สดชื่น อยูใกล รวมถึงการมีเพื่อนรวมเลนดวย มีบุคคลตนแบบที่ชื่นชอบ เป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกาย หากขาดปใจจัยใดปใจจัยหนึ่ง
อาจทําใหบุคคลนั้นไมออกกําลังกาย แตก็ขึ้นอยูกับความตระหนักของแตละบุคคล 

3. อภิปรายผลการศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอไมํการออกก าลังกาย 
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหไมออกกําลังกาย คือ การไมมีเวลา เหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน ประกอบกับการไมสนใจ ไม

ประสงคแที่จะออกกําลังกาย (ขี้เกียจ) รวมทั้งไมมีสถานที่ออกกําลังกายหรืออยูไกล ติดขัดในการเดินทางไมออกกําลังกาย (ไมมีรถ, การจราจรติดขัด) จาก
ปใจจัยหลายๆ อยางเลานี้เลยทําใหการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ยุงยาก และตองรวมกันหาแนวทางการแกไขปใญหานี้ตอไป 

4. อภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธ๑ของตัวแปรต๎นกับการออกก าลังกาย 
เพศ จากผลการศึกษา พบวาการออกกําลังในเพศชาย และเพศหญิงไมแตกตางกัน จึงอาจกลาวไดวาในปใจจุบันไมวาจะเป็นเพศชาย หรือเพศ

หญิง ลวนหันมาใสใจดูแลสุขสภาพ และออกกําลังกายกันมากขึ้น อาจเนื่องมาจากสิ่งสนับสนุน สื่อ หนวยงานทางดานสุขภาพชี้ใหเห็นถึงสภาวะสุขภาพ 
โภชนาการ สิ่งแวดลอมตางๆ ในปใจจุบันเร่ิมเส่ือมลงเร่ือยๆ ประชาชนจึงหันมาตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น อายุ การศึกษาครั้งนี้ ไดจัดกลุมชวงอายุ ออกเป็น 
4 กลุม ไดแก อายุ >25 ป,ี 26 – 40 ป,ี 41 – 55 ปี และ อายุ >55 ปี โดยอางอิงจากความสามารถและความแข็งแรงของสรีระรางกายตอการออกกําลัง
กาย พบวาในแตละชวงอายุมีการออกกําลังกายไมแตกตางกัน อาจเป็นเพราะกลุมตัวอย างประกอบอาชีพบุคคลากรทางการศึกษา ที่มีความรูทางดาน
สุขภาพรวมกับเป็นงานเอกสาร งานวิชาการซ่ึงไมคอยไดใชแรงมากนัก ชวงอายุมากๆ จึงสามารถอออกกําลังกายไดอยู อีกทั้งเมื่อพิจารณา กลุมตัวอยาง
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พบวา มีอายุเฉลี่ย 36 ปี ก็ยังเป็นชวงที่สามารถออกกําลังกายไหว และเป็นชวงวัยที่ทุกคนหันมาดูและสุขภาพกันอยางจริงจัง เพราะผานชวงวันรุนที่ใช
รางกายกันอยางหนักหนวงมาแลวBMI การศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบการออกกําลังกายระหวางกลุมคนผอม (BMI<18.59) กับ คนปกติ (BMI 18.60-22.99) 
และคนอวน (BMI>23) พบวามีการออกกําลังกายไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายไมขึ้นอยูกับภาวะน้ําหนัก ปใจจัยดานอื่นๆอาจมีผล
มากกวา เชน การมีเพื่อนเลนดวย สถานที่ออกกําลังอยูไกล อื่นๆ สถานะ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะสถานะภาพการพักอาศัยอยูคนเดียว
และสถานะภาพการพักอาศัยอยูกบัแฟนกับการออกกําลังกาย ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย ซ่ึงเป็น
ขอจํากัดของการวิเคราะหแดวยสถิติ Multiple Logistics Regression ถึงแมจะมีสัดสวนในการออกกําลังกายที่แตกตางกันมาก อีกทั้งบริบท 
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการออกําลังกายมีความคลายกัน กลาวคือ ในจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพื้นนอย ประชากรเบาบาง การจราจรเบาบง สถานที่
ออกําลังกายอยูใกล จึงเอื้อตอการออกกําลังกาย นั่นหมายความวาการทําอะไร เดินทางไปไหน ยอมสะดวกรวดเร็ว ถึงแมจะตองพาแฟนไปทําธุระ  หรือมี
กิจกรรมที่ตองทํากับแฟน ก็ยังเหลือเวลาที่จะไปออกกําลังกายอยู ระยะทางไปยังสถานที่ออกก าลังกาย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบระยะทาง
ไปถึงที่ออกกําลังกาย โดยแบงเป็น 0-1 กิโลเมตร 2-5 กิโลเมตร และมากกวา 5 กิโลเมตร กับการออกกําลังกาย พบวาระยะทางในแตละชวงไมมีผลตอการ
ออกกําลังกายเลย อาจในจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพื้นนอย ประชากรเบาบาง การจราจรเบาบง ถึงแมระยะทางจะไกลมากกวา 5 กิโลเมตร ก็ยังสามารถ
เดินทางไดสะดวกรวดเร็วอยู 

 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ขนาดตัวอยางควรมากกวาในการศึกษาครั้งนี้ เพราะความนาเช่ือถือทางสถิติก็จะเพิ่มขึ้น 
2. ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีอาชีพอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกัน วาปใจจัยใดมีผลตอการออกกําลังกายในแตละกลุมอาชีพ  
3. เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเป็นการสัมภาษณแเชิงลึก อาจไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงอนุมานตอไป 
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บุคคลากรทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําผลการศึกษามารวมหาแนวทางเพื่อใหบุคลลากรทุกทานมีทัศนคติ พฤติกรรม
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องคแกรและประเทศชาติตอไป 
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คุณภาพการจัดบริการด๎านความปลอดภัยของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ าเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
Quality of Safety Services at Santikiri Witthayakhom School  

in Mae Fha Luang District, Chiang Rai  Province 
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Soontaree Suratana and Waratthaya taweesuk 
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล มีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย  ประชากรเปูาหมายในฐานะผูใหขอมูลคือครูของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถาม ซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยหาคาความตรงของเนื้อหาดวยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ ( IOC) และนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช เพื่อหาคาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมโดยรวม อยูในระดับดี  สิ่งที่โรงเรียน
จัดบริการไดดีเป็นลําดับแรก คือ มีการจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวติหรือสุขภาพใหแกนักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนจัดครูเวรรับผิดชอบดูแลดาน
ความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน  ประเด็นที่โรงเรียนควรเรงพัฒนาจัดบริการใหดีขึ้น  คือ การแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการ
จัดการดานความปลอดภัยของโรงเรียน และการจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัยเป็นประจําทุกปี  
 
ค าส าคัญ : ความปลอดภัยของโรงเรียน  คุณภาพการจัดบรกิารดานความปลอดภัย 
 
Abstract 
  The purpose of this evaluation research was to assess the quality of safety services at Santikiri Witthayakhom School in 
Mae Fha Luang District, Chiang Rai  Province. The population consisted of 45 teachers in Santikiri Witthayakhom School. The 
research instrument was questionnaire. The qualities testing of questionnaire were using “Index of Item-Objective Congruence: 
IOC” for content validity and “Cronbarch’s Alpha Coefficient” for the reliability. The Statistics employed for data analysis were 
the percentage, mean and standard deviation. 
  This research found that overall quality of safety services at Santikiri Witthayakhom School were at the good level. This 
school was well-placed to provide accident insurance or life insurance or health insurance for students. This school has teachers 
who are responsible for the safety of school and students. This school should promote school safety measures and policies to 
parents and regular training for disaster or fire prevention every year. 
 
Keywords :  School Safety, Quality of Safety Services 
 
บทน า  
 โรงเรียน เป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เป็นสถานที่เสริมสรางความรู ทัศนคติ พัฒนาปใญญา ทักษะชีวิต ใหกับ
นักเรียน โรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาสถาบันครอบครัว เนื่องจากนักเรียนใชเวลาอยูกับโรงเรียนถึงวันละ 8-10 ชั่วโมง  โรงเรียน
จึงมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของนักเรียนเป็นอยางมาก  ความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของนักเรียนนับวาเป็นสิ่งที่โรงเรียนพึงตระหนักเป็นอยางยิ่ง 
การจัดบริการดานความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาใหความสําคัญ รวมทั้งผูปกครองก็มุงหวังใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนใน
สถานศึกษาที่ปลอดภัย 
  การจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน เป็นการดําเนินการหรือมีมาตรการ หรือมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย หรือเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแกนักเรียน บุคลากรและโรงเรียน  สําหรับการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนนั้น โรงเรียนควร
มีนโยบายใหความสําคัญในการจัดการดานความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นลําดับแรก และดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดบริการดานความ
ปลอดภัย เชน การแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการจัดการดานความปลอดภัย  การประชาสัมพันธแรณรงคแดานความปลอดภัยใหแกนักเรียน
อยางตอเนื่อง  การจัดบริการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุใหแกนักเรียน  การจัดครูเวรรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของโรงเรียน
และนักเรียน  การจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัย  มีการตรวจไมใหนักเรียนนําวัตถุอันตรายเขามาในโรงเรียน มีการจัดทําประกัน
อุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือสุขภาพใหแกนักเรียน  สนับสนุนใหนักเรียนจัดตั้งชมรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นตน 
                                                           
1 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   * E-mail: S_numyen@hotmail.com  
2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย   
3 ผูจัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด   
4 ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
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 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูบนพื้นที่ภูเขาสูง มีนักเรียนจํานวน 760 คน มีครู 45 คน (โรงเรียนสันติคีรี
วิทยาคม, 2559) เป็นโรงเรียนมัธยมของอําเภอแมฟูาหลวง โรงเรียนไดเขาประกวดโครงการโรงเรียนในฝในตามโครงการของกระทรวง ศึกษาธิการ  ซ่ึง
ประเด็นความปลอดภัยในโรงเรียนนี้เป็นสวนหนึ่งของการประเมินโรงเรียนในฝในดวย  
 การประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน จะทําใหทราบถึงคุณภาพในการดําเนินงานของโรงเรียน อีกทั้งขอมูลที่ได
จากการประเมินจะไดนํามาใชประโยชนแในการพัฒนาการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   

เพื่อประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภยัของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟาูหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

การจัดบริการดานความปลอดภัย หมายถึง การดําเนินการหรือมีมาตรการ หรือมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย หรือ
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแกนักเรียน บุคลากรและโรงเรียน   
 แนวทางการจัดบริการดานความปลอดภัยนั้นมีหลายแนวทาง ผูวิจัยไดประมวลจากเอกสารตางๆ (วรนุช อยูเลหแ, 2550;  ณัฎฐิยา แกวถาวร, 
2551;  ศิริพร อนุสภา, 2556;  ปราณี อินทรักษา และ ปองสิน วิเศษศิร,ิ 2557;  เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทแ, 2557) นํามาสรุปเรียบเรียงไดดังนี้ คือ 
         1. การสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน หากมีการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนจะชวยลดความสูญเสียทรัพยแสินและสงเสริมความ
ปลอดภัย ทําใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนจะตองรวมมือกัน และมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแล เอาใจใส สังเกต ตรวจตรา เพื่อความปลอดภัย ซ่ึงในการ
สํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นประกอบดวย การสํารวจดานสิ่งแวดลอม การสํารวจดานบริการความปลอดภัย การสํารวจเรื่องการเรียนการสอน
สวัสดิศึกษา วิธีการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นอาจกระทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจตราความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียนรอย            
การตรวจสอบสภาพของสิ่งของ การตรวจตราสอดสองการนําวัตถุ หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายเขามาในโรงเรียน การสอบถามโดยใชแบบสอบถาม  
  2. การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหทราบขอมูลการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางแกไขปใญหาอุบัติเหตุได โดยถือเป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงควรรายงานทันทีหรือไมเกิน 24 ชั่วโมง มีการบันทึกลงในแบบรายงาน อุบัติเหตุ จัดรวบรวมรายงานเป็นแบบรายเดือนหรือราย
เทอม และเก็บไวที่คณะกรรมการความปลอดภัย ประจําโรงเรียน จัดทําสรุปรายงานและแจงใหนักเรียนทุกคนทราบ 
      3. การแนะแนวสวัสดิภาพ เป็นการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดานความปลอดภัย เพื่อใหนักเรียนมีความรู  รูจักระมัดระวัง เรื่อง
อุบัติเหตุ ปฏิบัติตนไดอยางปลอดภัย และมีสวัสดินิสัยที่ดีในการปูองกันอุบัติเหตุ ซ่ึงจะชวยปูองกัน และลดปใญหา อุบัติเหตุลงได โดยทั่วไปผูทําหนาที่แนะ
แนวสวัสดิภาพอาจเป็นครูประจําชั้นหรือครูสุขศึกษา 
          4. การจัดทําประกันอุบัติเหตุ  เป็นการคุมครองเรื่องความปลอดภัย เมื่อประสบอุบัติเหตุขึ้น จะมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยความสูญเสีย หรือก าร
บาดเจ็บที่เกิดขึ้น ตามปกติโรงเรียนควรจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงเป็นลักษณะการประกันหมูหรือกลุม 
           5. การจัดบริการเครื่องอํานวยความสะดวก  เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดบริการใหทุกคนในโรงเรียนตองมีความปลอดภยั 
ไดแก บริการน้ําดื่มน้ําใช การจัดทําทางระบายน้ํา การจัดระบบไฟฟูาที่ปลอดภัย 
        6. การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน การจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ควรพิจารณา คือ 1) 
การจัดบริการเรื่องการเดินทางไป-กลับ สามารถดําเนินการจัดทําเสนทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด การใชธงนํากลุมนักเรียน การใชธงขามถนน          
2) การจัดบริการเรื่องการใชรถเดินทางไป-กลับโรงเรียน 
       7. การจัดบริการฝึกซอมเพื่อความปลอดภัย เชน จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติจัดฝึกซอมการหนีไฟ การฝึกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อ
เกิดเหตุภัยธรรมชาติ เป็นตน 
       8. การบริการปฐมพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในโรงเรียน ควรมีการใหความชวยเหลือเบื้องตนกอนการนําสงแพทยแหรือ
โรงพยาบาล ดังนั้นโรงเรียนควรจัดบริการการปฐมพยาบาลโดยจัดใหมีหองพยาบาลและครูประจําหองพยาบาล มีอุปกรณแก ารปฐมพยาบาลและยาชนิด
ตางๆ พรอมใหบริการทุกเมื่อ มีระเบียบการใชหองพยาบาลแจงใหทุกคนทราบอยางชัดเจน  
       9.  การจัดสารวัตรนักเรียนดานความปลอดภัยหรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ (School Safety patrols) หรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ (Safety 
volunteers) เพื่อใหนักเรียนไดรับความปลอดภัยและมีบทบาทในการบริการความปลอดภัยใหแกทุกคนในโรงเรียน 

จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น พบวา ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน มี 3 ดาน ไดแก ภาวะผูนําของครู               
การทํางานเป็นทีมของครู และการมีสวนรวมของผูปกครอง (ศิริพร อนุสภา, 2556)   และยังพบวาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียน  คือ โรงเรียนจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุใหนักเรียนทุกคน มีการจัดครูและเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน (เสง่ียม
จิต แจมจําปา, 2552)     

การจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนอาจใชวิธีการนํามาบูรณาการกับกิจกรรรมของนักเรียน ดังกรณีการวิจัยเรื่องการปรับปรุงสภาพ
ความปลอดภัยและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบานคอกุดลาด และโรงเรียนบานผาแกว ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงนักวิจัยไดมีการวิเคราะหแความเส่ียงหาจุดอันตราย แลวนําผลการวิเคราะหแจุดเสี่ยงมาบูรณาการกิจกรรมของนักเรียนและกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อแกไขปใญหาดวยวิธีการจัดคายอาสาพัฒนาเพื่อทําการซอมแซมและปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน และมีการประเมินจิตสํานึก
ดานความปลอดภัย (นัทธพงศแ นันทสําเริง, 2553) 
  การจัดบริการดานความปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุนั้น โรงเรียนอาจใชรูปแบบการปูองกันอุบัติเหตุในนักเรียน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
1) การสรางสัมพันธภาพที่ประทับใจจากเด็กสูครู  2) การรวมดูแล เอาใจใส ความปลอดภัยของนักเรียน และ 3) การรวมกันดําเนินการปูองกันอุปบัติเหตุ
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ที่ชัดเจนและตอเนื่อง ซ่ึงจะมีผลชวยเพิ่มพฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บของนักเรียน ประกอบกับครูมีการนําความรูการ ปูองกัน
อุบัติเหตุสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนผานสื่อตางๆ มากขึ้น (สมจินตนา คําพินิจ และคณะ, 2550) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) เรื่องการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยประเมินจากความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแหงนี้ 
   1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
      ประชากรครูทั้งหมดของโรงเรียน ทั้งที่เป็นขาราชการ พนักงานราชการ และครูอัตราจาง จํานวน 45 คน ซ่ึงเป็นประชากรเปูาหมายใน
ฐานะผูใหขอมูล 
  2. การจัดท าเครื่องมือการวิจัยและการตรวจคุณภาพ 
              เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ประกอบดวย  
              ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และ ระยะเวลาทํางานในโรงเรียนแหงนี้   
  ตอนที่ 2 การจัดบริการดานความปลอดภัย จํานวน 10 ขอ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบงมาตรประมาณคา
เป็น 5 ระดับ การกําหนดคาคะแนนความพึงพอใจแบงเป็น 5 ระดับคะแนน คือ มากที่สุด=5 มาก=4  ปานกลาง=3 นอย=4  นอยที่สุด=1   
      การแปลผลคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับคุณภาพ จัดแบงเป็น 5 ระดับ ตามชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  4.51 – 5.00 หมายถึงดีมาก 3.51-
4.50 หมายถึงดี  2.51-3.51 หมายถึงพอใช  1.51-2.50 หมายถึงควรปรับปรุง และ 1.00-1.50 หมายถึงควรปรับปรุงอยางยิ่ง (เทียบเคียงกับเกณฑแการ
ประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา: สมศ.) 
               การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตแบบสอบถามตามลักษณะของเนื้อหาเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแการประเมิน แลวนํา
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ นําผลจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคแ  
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ไดสูงกวา 0.5 ทุกขอ และมีการตรวจคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช เพื่อหาคาความ
เช่ือมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbarch’s Alpha Coefficient) ไดคา 0.78  
  3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
              เก็บขอมูลจากครู จํานวน 45 คน โดยใหครูเป็นผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง หลังจากนั้นผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามมาประมวลผล เก็บ
ขอมูลเดือน กุมภาพันธแ 2560 
   4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล  

     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย 
(Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 55.78  สวนใหญชวงอายุ 31-40 ปี รอยละ 62.22  ระดับการศึกษาสูงสุด 
สวนใหญจบปริญญาตรี รอยละ 55.78 ระยะเวลาทํางานในโรงเรียนแหงนี้ สวนใหญ อยูในชวง 1-5 ปี รอยละ 91.11 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (N=45) 
ข๎อมูลทั่วไป จ านวน (ความถี่) ร๎อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
2. ชํวงอาย ุ
          21-30 ปี  
          31-40 ปี  
          41-50 ปี 
          51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสดุ   
          ปริญญาตรี  
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 

1. 4.ระยะเวลาท างานในโรงเรยีนแหํงน้ี  
2.           1-5 ป ี  
3.           6-10 ปี  
4.           11-15 ปี  
5.           มากกวา 15 ป ี
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  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พบวา การจัดบริการดานความปลอดภัย
ของโรงเรียนโดยรวม อยูในระดับดี ( = 3.53) หากพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา สิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีเป็นลําดับแรก คือ โรงเรียนมีการจัดทํา
ประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตหรือสุขภาพใหแกนักเรียน อยูในระดับดี ( = 3.88) และสิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีรองลงมาคือ โรงเรียนจัดครูเวร
รับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน ( = 3.82)  คุณภาพในการจัดบริการดานความปลอดภัยซ่ึงผลการประเมินไดคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด จัดอยูในระดับพอใช มี 2 ประเด็นคือ โรงเรียนแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการจัดการดานความปลอดภัยของ โรงเรียน ( = 3.29)  
และ โรงเรียนจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัยเป็นประจําทุกปี ( = 3.29) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย () สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลระดับความพึงพอใจตอการ 
               จัดบรกิารดานความปลอดภัยของโรงเรียน (N = 45) 

รายการประเมินการจดับริการดา๎นความปลอดภัยของโรงเรียน    ระดับคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีนโยบายใหความสาํคัญในการจัดการดานความ   
    ปลอดภยัของโรงเรียน 

3.65 0.81 ดี 

2. โรงเรียนแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการ 
    จัดการดานความปลอดภยัของโรงเรียน 

3.29 0.93 พอใช 

3. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธแรณรงคแดานความปลอดภัย 
    ใหแกนกัเรียนอยางตอเนื่อง 

3.41 0.89 พอใช 

4. โรงเรียนจัดบริการใหความรูเกีย่วกบัความปลอดภยัและ 
    อุบัติเหตุใหแกนักเรียน 

3.35 0.81 พอใช 

5. โรงเรียนครูเวรรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภยัของ 
    โรงเรียนและนักเรียน 

3.82 0.69 ดี 

6. โรงเรียนจัดฝึกอบรม ฝึกซอมปอูงกันภัยพิบัตหิรืออัคคีภัย 
    เป็นประจําทกุป ี

3.29 1.04 พอใช 

7. โรงเรียนมีการตรวจไมใหนักเรียนนําวัตถุอันตรายเขามา 
    ในโรงเรียน 

3.41 0.75 พอใช 

8. โรงเรียนมีการจัดทําประกันอุบัติเหตหุรือประกันชวีิตหรือ 
   สุขภาพใหแกนกัเรียน 

3.88 0.94 ดี 

9. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนจัดตั้งชมรมหรือกิจกรรมที ่
    เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน 

3.76 0.71 ดี 

10. โรงเรียนมีการจัดบริการดานความปลอดภัยเพื่อมุงเนนสู 
     มาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยของสถานศึกษา 

3.41 0.95 พอใช 

     ภาพรวมทุกประเด็น 3.53 0.85 ดี 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการประเมินคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พบวา การจัดบริการดานความปลอดภัยของโรงเรียน
โดยรวม อยูในระดับดี  ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา สิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีเป็นลําดับแรก คือ มีการจัดทําประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิต
หรือสุขภาพใหแกนักเรียน จึงเป็นจุดเดนของโรงเรียน ดังผลการวิจัยงานหนึ่งพบวาการประกันอุบัติเหตุใหนักเรียน มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน (เสง่ียมจิต แจมจําปา, 2552) 

สิ่งที่โรงเรียนจัดบริการไดดีรองลงมาคือ โรงเรียนจัดครูหรือครูเวรรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน ซ่ึงแสดงถึง การ
รวมดูแล เอาใจใส ความปลอดภัยของนักเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สมจินตนา คําพินิจ และคณะ (2550) คือการจัดบริการดานความปลอดภัยเพื่อ
ปูองกันอุบัติเหตุใหไดผลนั้น ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางสัมพันธภาพที่ประทับใจจากเด็กสูครู  2) การรวมดูแล เอาใจใส ความปลอดภัยของ
นักเรียน และ 3) การรวมกันดําเนินการปูองกันอุปบัติเหตุที่ชัดเจนและตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลชวยเพิ่มพฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บของ
นักเรียนไดเป็นอยางดี  

ขอเสนอแนะจากผลการวิจยัเพื่อการพฒันา ผูวิจัยมีความเห็น ดังตอไปนี้ 
ประเด็นที่โรงเรียนควรเรงพัฒนาจัดบริการใหดีขึ้น คือ การแจงใหผูปกครองทราบถึงนโยบายและมาตรการจัดการดานความปลอดภัยของ 

โรงเรียน ซ่ึงหากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ไดพัฒนาในสวนนี้ จะเป็นการสรางเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร อนุสภา 
(2556) ซ่ึงพบวา ปใจจัยที่สงผลตอการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน มี 3 ดาน ไดแก ภาวะผูนําของครู  การทํางานเป็นทีมของครู และการมีสวนรวม
ของผูปกครอง  

และอีกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนควรใหความสําคัญคือการจัดฝึกอบรมฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติหรืออัคคีภัยเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ซ่ึงตั้งอยูบนเทือกเขาสูง จังหวัดเชียงราย อันมีความเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติหลายรูปแบบ เชน แผนดินไหว พายุฝนฟูาคะนอง          
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พายุลูกเห็บ น้ําปุา โคลนถลม หมอกควันจากการเผาปุา อัคคีภัย เป็นตน การอบรมฝึกซอมปูองกันภัยพิบัติและอัคคีภัยจะเป็นประโยชนแทั้งตอนักเรียนและ
ครูไดมีความรูและทักษะเพื่อเตรียมพรอมหากเกิดภัยในลักษณะตางๆ ขึ้น  
  
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณอธิการบดีและผูบริหารวิทยานอรแทเทิรแน ที่สนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการวิจัยเรื่องการประเมินการจัดสภาพแวดลอมและ
การจัดบริการดานความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และขอขอบคุณผูอํานวยการ ผูบริหารและคณะ
ครโูรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยรวมกันในครั้งนี้ เพื่อนํางานผลจากการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดานความปลอดภัย
ของโรงเรียนในโอกาสตอไป 
 
เอกสารอ๎างอิง 
นัทธพงศแ นันทสําเริง.  (2553).  การปรบัปรุงสภาพความปลอดภัยและสร๎างจติส านึกด๎านความปลอดภัยในโรงเรยีน: กรณีศึกษโรงเรียนบ๎านค๎อกุด 
 ลาด และโรงเรยีนบ๎านผาแก๎ว  ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี.  วารสารวิจยัเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 2 (5), 17-26  
ณัฎฐิยา แกวถาวร.  (2551).  การจดัการความปลอดภยัในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ีเขต 2.  การศึกษา 
 คนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต.  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ปราณี อินทรักษา และ ปองสิน วิเศษศิริ. (2557).  การศึกษาการด าเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลยั.  สืบคนเมื่อ 5 ตุลาคม 2559  
  จาก: www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ความปลอดภยัของสถานศึกษา 
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม.  (2560).  รายงานประจ าปขีองสถานศึกษาปีการศกึษา 2559.เอกสารอัดสําเนา. เชยีงราย : โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
วรนุช อยูเลหแ.  (2550).  การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษาขนาดใหญํจงัหวัดชยันาท. สารนิพนธแปริญญา 
 มหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศิริพร อนุสภา.  (2556).  ป๓จจัยที่มีผลตํอการจัดการความปลอดภัยของนักเรยีนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน.   

วิทยานพินธแการศึกษามหาบัณฑิต.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สมจินตนา คําพินจิ และคณะ.  (2550).  การพัฒนารปูแบบการปูองกันอุบัติเหตุในนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนราชินี.  มฉก.วิชาการ. 11 (21), 1-15 
เสง่ียมจิต แจมจาํปา.  (2552).  ป๓จจัยที่มีผลตํอการตดัสินใจของผู๎ปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎าเรยีนในโรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง.   

สารนิพนธแศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
เอมอัชฌา (รัตนแริมจง) วัฒนบุรานนทแ. (2557).  สวัสดิศึกษา.  (พิมพแครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตรแ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ความปลอดภัยของสถานศึกษา


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 903 
 

ความพึงพอใจของผ๎ูสูงอายุตํอการใช๎โปแกรมบริหารสมอง ในโรงเรียนผู๎สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ 
Effectiveness brain activation of  Program in The Elderly School 

at Nongbuatai Subdistrict Municipality, Tak Province. 
                                                                  

   นันท๑นภัส เพ็ชรสุวรรณ1 วลีรัตน๑ ภมรพล2 อรุณศรี เอกวิทโยภาส3 สุเวช พิมน้ าเย็น4 และ กาลัญ๒ู อรุณ5  
 Nunnaphat Phetsuwan  ,Waleerat Pamornpol, Arunsri Aekwittayopat, Suwech Pimnamyen , Kalanyoo Aroon 

                                                                        
บทคัดยํอ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล มีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมบริหารสมอง ของผูสูงอายุในโรงเรียน
ผูสูงอายุ  เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยศึกษาจากประชากรผูสูงอายุ จํานวน 60 คน ที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือโปรแกรมบริหารสมอง และแบบสอบถามซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยหาคา
ความตรงของเนื้อหาดวยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคแ ( IOC) สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอโปรแกรมการบริหารสมองของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองบัวใต โดยรวม อยูในระดับ
ดีมาก และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยแยกเป็น 3 ดาน ไดแก ดานปใจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธแ ตางอยูในระดับดีมากเชนกัน 
โปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพนี้ เป็นประโยชนแตอสุขภาพผูสูงอายุ และยังชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการบริหารสมอง  โรงเรียนผูสูงอายุ  เทศบาลตําบลหนองบัวใต   
 
Abstract 
  The purpose of this evaluation research was to assess elders' satisfaction on the brain activation Program in the Elderly 
School at Nongbuatai Subdistrict Municipality, Muang Tak district, Tak province. The population consisted of 60 elders in the 
Elderly School at Nongbuatai Subdistrict Municipality, Muang Tak district, Tak province.  Research tools were the brain activation 
Program and questionnaire. The qualities testing of questionnaire were using ‘Index of Item-Objective Congruence: IOC’. The 
Statistics employed for data analysis were the percentage, mean and standard deviation. 
  This research found that overall elders' satisfaction on the brain activation Program in the Elderly School at Nongbuatai 
Subdistrict Municipality were at the almost high level of quality. Considering satisfied by 3 separate factors: input, process and 
outcome were at the almost high level of quality. The brain activation Program were beneficial to elderly health promotion, 
create a happy and friendly relationship with them as well. 
 
Keywords: Brain activation Program, Elderly School, Nongbuatai Subdistrict Municipality 
 
บทน า  
 ประเทศไทยเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุมาตั้งแตปี พ.ศ.2547 และคาดการณแวาจะเป็นสังคมของผูสูงอายุโดยสมบูรณแ ในปี พ.ศ.2567 จากตัวเลข
วิเคราะหแของนักวิชาการประเทศไทยมีผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป ประมาณรอยละ 20 หรือประมาณ 13 ลานคนจากประชากรไทย 68 ลานคน ดังนั้น
หลายหนวยงานตางตื่นตัวและเตรียมพรอมในการรับมือกับสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) 
 เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผูสูงอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป จํานวน 870 คน จากประชากร 6,198 คน (เทศบาล
ตําบลหนองบัวใต, 2559) คิดเป็นรอยละ 14.04 ซ่ึงถือเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing society) แลวเทศบาลตําบลหนองบัวใตในฐานะองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น อันเป็นกลไกพัฒนาประเทศ ที่มีความสําคัญมากในการสรางสังคมผูสูงอายุ จําเป็นตองการความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพื่อทําใหผูสูงอายุ เป็น
พลังของการพัฒนา จําเป็นตองปรับเปลี่ยนตั้งแตแนวคิด คานิยมของผูคนที่มีตอผูสูงอายุ ปรับปรุงในสวนของโครงสรางพื้นฐาน และที่สําคัญคือการพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุใหมีมากขึ้น เพื่อเป็นพลังสรางสรรคแ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 
 โรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นภายใตโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบทบาทของกลุม
ผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองบัวใต เร่ิมเปิดโครงการอยางเป็นทางการ วันที่ 19 กุมภาพันธแ พ.ศ.2559 โดยใชหองประชุมเทศบาลตําบลหนองบัวใต เป็น
สถานที่ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ ซ่ึงกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุนี้เป็นการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมคิด รวมทํา 
ตลอดจนการถายทอดประสบการณแอันมีคุณคาตอการดํารงชีพรวมกัน โดยผูสูงอายุจะมาโรงเรียนผูสูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง ตามวันที่กลุมผูสูงอายุและ
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เทศบาลตําบลหนองบัวใตรวมกันกําหนดขึ้นโดยมีกิจกรรมตางๆ ทั้งดานความรูรวมถึงการถายทอดประสบการณแของผูสูงอายุซ่ึงจะมีหนวยงานตางๆ เขามา
มีสวนรวมในการใหความรูหรือเป็นวิทยากร 
 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตั้งอยูเลขที่ 888 หมู 2 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่การปกครองสวนทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลหนองบัวใต  มีคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม เปิดสอนระดับปริญญาตรีทางดานสุขภาพ ไดมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลหนองบัวใต 
ในการจัดโปรแกรมการบริหารสมอง  อันเป็นกิจรรมหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุที่มาโรงเรียนผูสูงอายุ โดยการบริหารสมอง (Brain 
Activity) หมายถึง การบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลามเนื้อ Copus  Callosum ซ่ึงเชื่อมสมอง 2 ซีกเขาดวยกันใหประสานกัน 
แข็งแรงและทํางานคลองแคลว จะทําใหการถายโยงขอมูลและการเรียนรูของสมอง 2 ซีกเป็นไปอยางสมดุลเกิดประสิทธิภาพ และยังชวยใหเกิดการผอน
คลายความตึงเครียด ทําใหสภาพจิตใจเกิดความพรอม ที่จะเรียนรู เกิดความจําทั้งระยะยาว มีอารมณแขันเพราะคลื่นสมอง (brain wave) จะลดความเร็ว
ลง คลื่นเบตา (beta) เป็น แอลฟา (alpha)ซ่ึงเป็นสภาวะที่สมองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (สุขพัชรา, 2553) เมื่อผุสูงวัย มีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็สงผลให 
เซลลแตางๆในรางกายเส่ือมตามไปดวย การบริหารสมองจะชวยให ผูสูงอายุเองฝึกบริหารสมองอยูเป็นประจําลดความเส่ียงโรคอัลไซเมอรแได  
  โปรแกรมการบริหารสมอง เกิดจากการระดมความคิดจากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอมกบัคณาจารยแ และนําโปรแกรมนี้ไป
ใชในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลหนองบัวใต  ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงผลการนําโปรแกรมการบริหารสมองไปใชกับผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงได
ประเมนิความพึงพอใจของผูสูงอายุตอโปรแกรมการบริหารสมอง อันจะเป็นประโยชนแตอเทศบาลตําบลหนองบัวใตไดนําผลวิจัยไปเป็นขอมูลในการพัฒนา
โปรแกรมหรือจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาสุขภาพของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   
  เพื่อประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมการฝึกปฏิบัติดวยเทคนิคการบริหารสมอง ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองบัวใต 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 การบริหารสมอง  คือการบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของ Corpus callosum ซ่ึงสมอง 2 ซีก เขาดวยกัน
ใหแข็งแรงและทํางานคลองแคลว อันจะทําใหการถายโยงการเรียนรูและขอมูลของสมองทั้ง 2 ซีกเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ (มณี, 2554)  
  การบริหารสมองถูกคิดคนพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1981 โดย พอล เดนนิสัน (Paul Denison) แหง Educational Kinesiology Foundation ใน
รัฐแคลิฟอรแเนีย เพื่อใหสมองทั้งดานซาย และขวาทาํงานประสานกันไดดี ในชวงแรก ดร.พอล คิดคนวิธกีารนี้ขึ้นมาเพือ่ชวยคนตาบอดและผูมีปใญหาดาน
การเรียนรู แตแลวพบวา การเคลื่อนไหวรางกายนี้ใชไดกับทุกวยัในการทีจ่ะชวยใหสมองตื่นตัว เกิดความกระตือรือรน ผอนคลายความตึงเครียด และชวย
ใหเกิดการเรียนรูหรือการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ ในสวนของ corpus callosum ซ่ึงเป็นกลามเน้ือเชื่อม สมอง2 ซีก เขาดวยกัน ใหแข็งแรงและทาํงาน
คลองแคลว  อันจะทําใหการถายโยงการเรียนรูและขอมูลของสมองทั้ง 2 ซีก มปีระสิทธิภาพ (อางถึงใน รอบทิศ, 2557) 
 การบริหารสมองควรทําซ้ําๆ ประมาณ 4-6 ครั้งเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด กาํหนดลมหายใจใหถูกตองคือ หายใจเขาชาๆ ลึกๆ และหายใจ
ออกชาๆ อยากลั้นลมหายใจ ไมรับประทานอาหารจนอิ่มเกินไป หรือหวิเกินไป ไมควรด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ และตองดื่มน้ําบริสุทธิ์ อยางนอยวันละ 12 
แกว เนื่องจากสมองสูญเสียน้าํไดเร็ว เมื่อสมองขาดน้ําจะทําใหเกิดความรูสึกสมองทึบ คิดอะไรไมออก และประสิทธภิาพในการสงงาน (พัชรีวัลยแ,2544) 
 จิรพรรณ จิตประสาท (2545) ไดศึกษาการใชผังความคิดและการบริหารสมองในการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณแชีวิตสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 โดยกลุมตัวอยางจํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แผนการสอนที่เนนผังความคิดและการบริหารสมองแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่แสดงออกในดานปฏิสัมพันธแในการทาํงานดี มีความเขาใจและรูจักแกปใญหาในการเรียน มีความ
กระตือรือรน สนใจ มั่นใจในการเรียนและมีพัฒนาการในการเขียนผังความคิดดขีึ้น  
  พัชราภรณแ บุญมั่น (2550) ไดศึกษาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความ
เขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โดยกลุมตวัอยางจํานวน 5 กลุม กลุมละ 40คน แบงเป็นกลุมทดลอง 4 กลุม กลุมควบคุม  1 กลุม เครื่องมือที่ใช
ในงานวิจัยไดแก แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารสมอง และแบบบันทึกการคิด
สะทอน ผลการวิจยัพบวานักเรียนที่ใชโปรแกรมการบริหารสมองมีพัฒนาการความสามารถในการอานภาไทยเพื่อความเขาใจมากกวานกัเรียนที่ไมไดใช
โปรแกรมการบริหารสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    
วิธีด าเนินการวิจยั 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) การใชโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อการปูองกันโรคความจําเสื่อมโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดเขารวมกิจกรรมการใชโปรแกรมดังกลาว 

1. ประชากรเปูาหมาย 
   การวิจัยนี้ศึกษาในประชากรคือผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 60 คน 
  2. เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อการปูองกันโรคความจําเส่ือม และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  (รอบทิศ, 2557) 
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1) รูปแบบการบริหารสมอง   
 การบริหารสมอง ( brain activation)  หมายถึง การบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลามเนื้อ corpus callosum ซ่ึงเช่ือม
สมอง 2 ซีกเขาดวยกันใหประสานกัน แข็งแรงและทํางานคลองแคลว จะทําใหการถายโยงขอมูลและการเรียนรูของสมอง 2ซีกเป็นไปอยางสมดุลเกิด
ประสิทธิภาพ และยังชวยใหเกิดการผอนคลายความตึงเครียด ทําใหสภาพจิตใจเกิดความพรอมที่จะเรียนรู เกิดความจําทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณแ
ขันเพราะคลื่นสมอง (brain wave) จะลดความเร็วลง คลื่นบีตา (beta) เป็นแอลฟา (alpha) ซ่ึงเป็นสภาวะที่สมองทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1. การบริหารปุุมสมอง ปุมุขมบั ปุุมใบหูปุุมสมอง 
ใชมือซายวางบริเวณใตกระดูกคอและซ่ีโครงของกระดูกอก หรือที่เรียกวาไหปลารา จะมีหลุมตื้นๆ บนผวิหนัง ใชนิ้วหัวแมมือและ
นิ้วชี้ คลําหารองหลุมตื้นๆ 2 ชองนี้ซ่ึงหางกันประมาณ 1 นิ้ว หรือมากกวานี้ ขึน้อยูกับขนาดรางกายของแตละคนที่มีขนาดไม
เทากัน ใหนวดบริเวณนี้ประมาณ 30 วนิาที และใหนาํมือขวาวางไปที่ตําแหนงสะดือขณะที่นวดปุุมสมองก็ใหกวาดตามองจากซาย
ไปขวา ขวาไปซาย และจากพื้นขึ้นเพดาน จากนั้นใหเปลี่ยนมือดานขวาทําเชนเดียวกัน 

ประโยชน๑ของการบริหารปุมุสมอง 
- เพื่อกระตุนระบบประสาทและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองใหดีขึ้น 
- ชวยสรางใหระบบการส่ือสารระหวางสมอง 2 ซีกที่เกี่ยวกับการพูด การอาน การเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
ปุุมขมับ 
1. ใชนิ้วทั้ง 2 ขางนวดขมับเบาๆ วนเปน็วงกลม ประมาณ 30 วินาท ีถึง 1 นาท ี
2. กวาดตามองจากซายไปขวา และจากพื้นมองขึ้นไปที่เพดาน 

 
ประโยชน๑ของการนวดปุมุขมับ 
- เพื่อกระตุนระบบประสาทและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองสวนการมองเห็นใหทํางานดีขึ้น 
- ทําใหการทาํงานของสมองทั้ง 2 ซีกสมดุลกัน 
 
 
 ปุุมใบห ู
1. ใหใชนิ้วหัวแมมอืกับนิว้ชี้จับที่สวนบนสุดดานนอกของใบหูทั้ง 2 ขาง 
2. นวดตามริมขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ขางพรอมๆ กัน ใหนวดไลลงมาจนถึงต่ิงหูเบาๆ ทําซํ้าหลายๆ ครั้ง ควรทําทานี้กอน
อานหนังสือเพื่อเพิ่มความจําและมีสมาธมิากขึ้น 

 ประโยชน๑ของการกระตุ๎นปุุมใบหู 
- เพื่อกระตุนหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงสมองสวนการไดยินและความจาํระยะสัน้ใหดีขึ้น 

       - สามารถเพิ่มการรับฟใงที่เป็นจงัหวะไดดีขึ้น 

2. การเคลื่อนไหวสลับขา๎ง (cross crawl) 
ทําที่ 1 นับ 1-10 

   
1. ยกมือทั้ง 2 ขึ้นมา 
2. มือขวา ชูนิ้วชี้ตั้งขึ้น นับ 1  มือซาย ใหนิ้วชี้และนิว้หวัแมมือขนานกับพื้น 
3. นับ 2 ใหเปลี่ยนมาเป็นมือซายชู 2 นิ้ว คือ นิว้ชี้กับนิว้กลาง  สวนมือขวาก็ใชนิ้วชี้และหวัแมมือชีข้นานกบัพื้น 
4. นับ 3 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา 3 นิว้ คือ นิว้ชี้ นิว้กลาง นิว้นาง  มือซายก็ใหนิ้วชี้และหัวแมมอืชี้ขนานกับพื้น 
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5. นับ 4 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือซาย 4 นิ้ว คือ นิว้ชี้ นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอย  สวนมือขวาก็ใหนิว้ชี้และนิว้หวัแมมือชี้ขนานกับพื้น 
6. นับ 5 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา 5 นิว้ คือ นิว้หวัแมมือ นิ้วชี้ นิว้กลาง นิ้วนาง นิ้วกอย  สวนมือซายใหนิ้วชีแ้ละหวัแมมือชี้ขนานกับพื้น 
7. นับ 6 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือซาย ใชนิว้หัวแมมือแตะที่นิว้กอย  สวนมือขวาใหนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือชี้ขนานกับพื้น 

       

8. นับ7 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา ใชนิว้หัวแมมือแตะที่นิว้นาง  สวนมือซายใหนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือชี้ขนานกับพื้น 
9.  นับ 8 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือซาย ใชนิ้วหัวแมมือ คือแตะที่นิ้วกลาง 
 สวนมือขวาก็ใหนิ้วชี้และหัวแมมือชี้ขนานกับพื้น 

10. นับ 9 ใหเปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา ใชนิ้วหัวแมมือแตะที่นิว้ชี้ สวนมือซายใหนิว้ชี้และนิ้วหัวแมมือชี้ขนานกับพื้น 
11. นับ 10 ใหเปลี่ยนมาเป็นกาํมือซาย สวนมือขวาก็ใหนิว้ชี้และนิว้หวัแมมือชี้ขนานกับพื้น 
 
ประโยชน๑ของการบริหารทาํนับ 1-10 

- เพื่อกระตุนกลามเนื้อมอืใหประสานกัน เพื่อไมใหเกิดอาการนิว้ล็อก 
- เพื่อกระตุนสมองที่มีการส่ังการใหเกิดความสมดุลทั้งซาย-ขวา 
- เพื่อกระตุนความจํา  

 
 

ทําที่ 2 จีบ L 
1. ยกมือทั้ง 2 ขางขึ้นมา ใหมือขวาทําทาจีบ โดยใชนิ้วหัวแมมอืประกบกับนิว้ชี้ สวนนิ้วอื่นๆ ใหเหยยีดออกไป 
2. มือซายใหทําเป็นรูปตวัแอล (L) โดยใหกางนิ้วหวัแมมอืกับนิว้ชี้ออกไป สวนนิว้ที่เหลือใหกาํเอาไว 
3. เปลี่ยนเป็นจีบดวยมือซายบาง ทําเชนเดียวกับขอ 1 สวนมือขวาก็ทาํเป็นรูปตัวแอล (L) เชนเดียวกับขอ 2 
4. ใหทําสลับกันไปมา 10 ครั้ง 
                   

 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน๑ของการบริหารทาํจีบซ๎าย-ขวา 
- เพื่อกระตุนกลามเนื้อมอืใหประสานกนั เพื่อไมใหเกิดอาการนิ้วล็อก 
- เพื่อกระตุนสมองเกี่ยวกับการส่ังการใหสมดุล มีการเคลื่อนไหวอยางคลองแคลว 
- เพื่อกระตุนการทํางานความสัมพันธแระหวางมือกับตา 
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 ทําที ่3 โปูง-ก๎อย 
 
 
 

 

 

 

 

1. ยกมือทั้ง 2 ขางขึ้นมาใหมอืขวาทําทาโปูง โดยกํามอืและยกหวัแมมือขึ้นมา สวนมือซายใหทาํทากอย โดยกํามือและเหยียดนิ้วกอยชี้ออกมา 
2. เปลี่ยนมาเป็นโปูงดวยมือซายและกอยดวยมอืขวา 
3. ใหทําสลับกันไปมา 10 ครั้ง 
                   
ทําที่ 4 แตะจมูก-แตะห ู
1. มือขวาไปแตะที่หูซาย สวนมอืซายใหไปแตะที่จมูก (ลกัษณะมือไขวกัน) 
2. เปลี่ยนมาเป็นมือซายแตะที่หูขวา สวนมือขวาไปแตะที่จมูก (ลักษณะมอืไขวกัน) 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน๑ของการบริหารทาํแตะจมูก-แตะห ู
- ชวยใหมองเห็นภาพทางดานซายและขวาดีขึ้น 

ทําที่ 5 แตะห ู
1. มือขวาออมไปที่หูซาย สวนมอืซายออมไปจับหูขวา 
2. เปลี่ยนมาเป็นมือซายออมไปจับหูขวา สวนมือขวาออมไปจับหูซาย 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน๑ของการบริหารทาํโปูง-ก๎อย แตะจมูก-แตะห ู
- เพื่อกระตุนการส่ังการของสมองใหสมดุลทั้งซีกซายและซีกขวา 
- เพื่อกระตุนสมองสวนการคิดคํานวณกะระยะ 
- เพื่อปูองกันกลามเน้ือหัวไหลเกิดการติดยึด 
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3. การผํอนคลาย 
ยืนใชมือทั้ง 2 ขางประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบวัตูม โดยใหนิ้วทกุนิ้วสัมผัสกันเบาๆ พรอมกับหายใจเขา-ออก ทาํทานี้ประมาณ 5-10 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน๑ของการบริหารทาํผํอนคลาย 
- ทําใหเกิดสมาธ ิเป็นการเจริญสต ิ

  
2) แบบสอบถามความพึงพอใจตํอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ  

ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ รวม 12 ขอ ซ่ึงแบงเป็น 3 ดาน คือ 
ดานปใจจัยนําเขา (Input) จํานวน 4 ขอ ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 4 ขอ และ ดานผลลัพธแ (Outcome) จํานวน 4 ขอ มีการตรวจคุณภาพของ
แบบสอบถามคือ การหาคาความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงคแ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ปรากฏวาสูงกวา 0.5 ทุกขอ  
  การกําหนดคาคะแนนความพึงพอใจแบงเป็น 5 ระดับคะแนน คือ มากที่สุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3  นอย = 4  นอยที่สุด = 1  การ
แปลผลคะแนนความพึงพอใจจัดแบงเป็น 5 ระดับ ตามชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  4.51 – 5.00 หมายถึงดีมาก 3.51-4.50 หมายถึงดี  2.51-3.51 หมายถึง
พอใช  1.51-2.50 หมายถึงควรปรับปรุง และ 1.00-1.50 หมายถึงควรปรับปรุงอยางยิ่ง   

 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
             การเก็บรวบรวมขอมูลในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยใหผูสูงอายุตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูสูงอายุที่ศึกษานี้มีความสามารถในการการอานออก
เขียนไดทุกคน แตมีบางรายที่อาจมีปใญหาทางสายตากลาวคือมองเห็นตัวอักษรไมชัด กรณีนี้จะมีนักศึกษาซ่ึงเป็ นสวนหนึ่งของทีมวิจัย เขาไปชวยอาน
ขอความ แตผูสูงอายุจะเป็นผูทําแบบสอบถามดวยตนเอง  ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหแโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉ ลี่ย () 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 
4. ผลการวิจัย 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 85 เป็นเพศชาย รอยละ 15  มีอายุในชวง 61-70 ปี มากที่สุด รอยละ 
48.38 
 ความพึงพอใจตอโปรแกรมบริหารสมองของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมทุก
ประเด็น อยูในระดับดีมาก ( = 4.82) เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายดาน พบวา ดานผลลัพธแ (Outcome) ไดคะแนนเฉลี่ยมากสุด อยูใน
ระดับดีมาก ( = 4.92) เมื่อเทียบกับดานกระบวนการ (Process) และดานปใจจัยนําเขา (Input)  เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายขอพบวา ควร
มีการจัดกิจกรรมลักษณะเชนนี้อีก (ตารางที่ 1 ขอ 12) ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับดีมาก ( = 4.95) ซ่ึงอยูในดานผลลัพธแ (Outcome) สวน
ประเด็นการประเมินที่พบคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ กิจกรรมนี้มีระยะเวลาที่เหมาะสม (ตารางที่ 1 ขอ 2)  อยูในระดับดี ( = 4.58) จัดอยูในดานปใจจัย
นําเขา (Input) ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 909 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย ()  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลระดับความพึงพอใจตอโปรแกรมหวัเราะเพื่อสุขภาพ 
                 (N = 60) 
 

ประเด็นการประเมิน   
การแปลผล 

ระดับความพึงพอใจ 
ด๎านป๓จจัยน าเขา๎ (Input) 4.69 0.49 ดีมาก 
1. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมตอทาน 4.66 0.50 ดีมาก 
2. กิจกรรมนี้มีระยะเวลาที่เหมาะสม 4.58 0.56 ดีมาก 
3. กิจกรรมนี้เหมาะสมกับสถานที ่ 4.76 0.49 ดีมาก 
4. จํานวนวิทยากรและทีมงาน 4.78 0.41 ดีมาก 
ด๎านกระบวนการ (Process) 4.84 0.35 ดีมาก 
5. ความรูและความสามารถของวิทยากรและทีมงาน 4.85 0.36 ดีมาก 
6. บุคลิกภาพและการใชภาษาในการถายทอดความรูของวิทยากรและทีมงาน 4.83 0.37 ดีมาก 
7. การสาธิตของวิทยากรและทีมงาน ทาํใหเขาใจไดงาย 4.85 0.36 ดีมาก 
8. ทานรับรูและเขาใจในเรื่องที่วิทยากรใหความรูและสาธิตไดเป็นอยางด ี 4.86 0.34 ดีมาก 
ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) 4.92 0.26 ดีมาก 
9. กิจกรรมนี้มีประโยชนแตอสุขภาพของทาน 4.90 0.30 ดีมาก 
10. กิจกรรมชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพือ่น 4.90 0.30 ดีมาก 
11. ทานจะนําความรูจากกิจกรรมนี้ไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 4.93 0.25 ดีมาก 
12. ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะเชนน้ีอีก 4.95 0.21 ดีมาก 

รวมทุกประเด็น 4.82 0.36 ดีมาก 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผูสูงอายุที่มาเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ สวนใหญเป็นเพศหญิงแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุหญิง ชอบมาพบปะกันและทํากิจกรรมรวมกันมากกวา
ผูสูงอายุชาย และสวนใหญแลวผูสูงอายุในชุมชนมีจํานวนผูหญิงมากกวาผูชาย 
 ผลลัพธแจากการใชโปรแกรมบริหารสมอง เป็นที่พึงพอใจของผูสูงอายุ อยูในระดับดีมาก จะเห็นไดจากคะแนนการประเมินความพึงพอใจวา 
ควรมีการจัดกิจกรรมเชนนี้อีกซ่ึงมีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพออยูในระดับที่มากสุด และกิจกรรมตามโปรแกรมการบริหารสมองนี้ผูสูงอายุมีความเห็นวา
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพ ชวยสรางความสุขและความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี โดยผูสูงอายุสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรม
ตามโปรแกรมการบริหารสมองไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง  
 สําหรับประเด็นที่ตองพิจารณาเพื่อการปรับปรุง คือ ระยะเวลาที่เหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมนี้ ซ่ึงผูสูงอายุมีความเห็นแตกตาง
กันคอนขางมาก เห็นไดจากประเด็นการประเมิน ขอ 2. กิจกรรมนี้มีระยะเวลาที่เหมาะสม (ตารางที่ 1) มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด ( = 0.56) ซ่ึง
อาจตองมีการสอบถามในเชิงคุณภาพเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมนี้ตอไป  

ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช คือ โปรแกรมการบริหารสมองนี้ เป็นประโยชนแตอสุขภาพผูสูงอาย ุและชวยสรางความสุข
และความสัมพันธแกับเพื่อนไดเป็นอยางดี อีกทั้ง หากมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องทาการบริหารสมองนี้จะชวยปูองกันโรคความจําเสื่อม ผอนคลาย
ความเครียดและความเหนื่อยหลาได  โดยผูสูงอายุสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการบริหารสมองไปปฏิบัติไดงาย ไมยาก และ
สามารถปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง เทศบาลตําบลหนองบัวใต หรือทองถิ่นอื่นๆ สามารถนําโปรแกรมนี้ไปใชไดตามโอกาสอันสมควร โดยอาจปรับปรุง
ระยะเวลาการทํากิจกรรมตามโปรแกรมใหลดระยะเวลาใหสั้นลงนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือมากกวา 2 ชั่วโมง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณแ
หรือบริบทของทองถิ่นนั้นๆ   
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ความชุกของโรคเหาในนักเรียนชนเผํากะเหร่ียง อ าเภอทําสองยาง จังหวัดตาก 
Prevalence of Pediculus capitis among Karen hilltribe students in Thasongyang district, Tak province 
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บทคัดยํอ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความชุกของโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง อําเภอทา

สองยาง จังหวัดตาก โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชนเผากะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
ที่เขารวมกิจกรรมวันเด็กดอยแกมใสปีที่ 2 ณ หมูบานแมอมยะ ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก จํานวน 230 คน วิเคราะหแขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบ ความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  รอยละ 
58.7 โดยสวนใหญจะพบความชุกในนักเรียนหญิง (รอยละ 70.3) ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 51.4) เคยมีประวัติเป็นโรคเหามากอน 
(รอยละ 70.3) เคยมีประวัติการเกิดโรคเหาของสมาชิกภายในครอบครัว (รอยละ 50.4) การใชหวีรวมกัน (รอยละ 46.8) การใชผาเช็ดตัวรวมกัน (รอย
ละ 55.4) การไวผมยาว (รอยละ 63.9) ลักษณะเสนผมหยิกหรือผมหยักสก (รอยละ 80.0) อาการคันศีรษะ (รอยละ 54.1) และ ความสะอาดของ
เสื้อผา (รอยละ 54.9) ซ่ึงเห็นไดวาสวนใหญเกิดจากสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติไมถูกตอง ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคเหา โดยการมีสุขนิสัย
และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ตองอาศัยผูปกครอง ครู รวมถึงเจาหนาที่สาธารณสุขในการตรวจรักษาและใหสุขศึกษาที่ถูกตอง ก็จะสามาร ถ
ปรับเปลี่ยนสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพใหปลอดภัยจากโรคเหาได      

     
ค าส าคัญ : โรคเหา ความชุก ชนเผากะเหรี่ยง 
 
Abstract 
 The present study is Cross - sectional Descriptive study. The aim of study was determine the prevalence of Pediculosis 
capitis among Karen hilltribe students in Thasongyang  Subdistrict, Thasongyang district, Tak province. 230 Karen hilltribe students 
who had list in house registration and residence in Thasongyang Subdistrict, Thasongyang District, Tak Province, and who 
participants in Children’s Day at Maeomya Village, Thasongyang Subdistrict, Thasongyang District, Tak Province. Descriptive 
Statistic used to analysed data. The results of this study showed that the prevalence of Pediculosis capitis. among Karen hilltribe 
this study showed that the prevalence of Pediculosis capitis. among Karen hilltribestudents in Thasongyang Subdistrict, 
Thasongyang District, Tak province was 58.7%. Mostly, prevalence found in female students (70.3%), parent’s occupation were 
farmers (50.4%), history of infestation with Pediculosis capitis (70.3%), history of infestation with Pediculosis capitis in family 
member (50.4%), using share comb (46.8%), using share towel (55.4%), long hair (63.9%), curly hair style (80.0%), itching of a head 
(54.1%), and clean of clothes (54.9%). It can be seen that most of them were to wrong habits and wrong health behaviors, that 
risk of infestation with Pediculosis capitis. Right habits and right health behaviors required the parents, teachers, and public health 
officers to treatment and provide health education for change habits and health behavior to safety with Pediculosis capitis. 
 
Keywords : Pediculosis capitis, Prevalence, Karen hilltribe 
 
บทน า 

โรคเหาถือวาเป็นปใญหาทางสาธารณสุขที่มีผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะในกลุมเด็กอายุ 6 – 12 ปี โดยพบวา ผลกระทบ
ทางดานจิตใจ เกิดจากการรังเกียจของบุคคลรอบขาง เป็นผลใหบุคคลที่เป็นโรคเหารวมถึงผูปกครองเกิดภาวะเครียด ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการซ้ือยาฆาเหา และเด็กตองหยุดเรียนจนกวาจะหาย ทําใหผูปกครองตองดูแลเด็กอยางใกลชิดจนทําใหสูญเสียคาแรงในการ
ทํางาน และผลกระทบทางดานการศึกษา ทําใหนักเรียนขาดสมาธิในการเรียนและสูญเสียบุคลิกภาพที่ดี โดยสวนใหญคนที่เป็นโรคเหาจะมีอาการคันศีรษะ
อยางหนัก ทําใหเกิดการอักเสบและการติดเชื้อเรื้อรังของหนังศีรษะ เนื่องจากตัวเหาจะมีน้ําลายที่ทําใหเกิดการระคายเคืองตอหนังศีรษะ  (บังอร กล่ํา
สุวรรณแ, 2555) 

สําหรับสถานการณแของโรคเหา พบวา ในปี พ.ศ. 2552 ทวีปเอเชียมีเด็กนักเรียนเป็นโรคเหารอยละ 15.1 (บังอร กล่ําสุวรรณแ, 2555) สําหรับ
ประเทศไทย พบวา นักเรียนในระดับชั้นประถม ศึกษาเป็นโรคเหามากกวานักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ โดยสวนใหญจะพบในชุมชนชนบทมากกวาชุมชนเมือง 
และพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในปี พ.ศ. 2555 พบอัตราความชุกของโรคเหาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เทากับ รอยละ 23.5 (Rassami & 
Soonwera, 2012) ในปี พ.ศ. 2556 พบอัตราความชุกของโรคเหาในเด็กพิการของจังหวัดขอนแกน รอยละ 52.6 (โพชฌงคแ หรองบุตรศรี, ประเสริฐ สาย
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2 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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เชื้อ, กฤษณแตินันทแ นวพงษแปวีณ และ อารี เทเลอรแ, 2556) ในปี พ.ศ 2559 พบอัตราความชุกของโรคเหาในจังหวัดเชียงราย เทากับ รอยละ 15.1 
(Ruankham, Winyangkul, & Bunchu, 2016) ซ่ึงจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงมีการอพยพเขาออกตลอดเวลา 
และมีชาติพันธแหลายชาติพันธแ ทําใหพบอัตราความชุกของเกิดโรคเหาในชาติพันธแรอยละ 18.4 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2560 พบอัตราความชุก
ของโรคเหาในกลุมชนเผาสูงถึงรอยละ 31.6 (กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2560) ซ่ึงจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีบริบทคลาย
กับจังหวัดเชียงราย ไดแก การมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง และมีความหลากหลายของชาติพันธแ 

ขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของโรคเหา ปี พ.ศ. 2560 ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก พบวา นักเรียนมีไขเหา รอยละ 
41.3 และพบตัวเหา รอยละ 13.0 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง 
อําเภอทาสอยาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนเกิดตระหนักตอสุขบัญญัติ 10 ประการ และปฏิบัติตามคําแนะนําในการปูองกัน
โรคเหาได 

 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

เพื่อศึกษาความชุกของโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 เหาเป็นปรสิตที่อาศัยอยูบนรางกายของมนุษยแและสัตวแ มีเพียงสปีชีสแ Pediculus spp. 3 ชนิด ที่สามารถแพรกระจายจากคนหนึ่งไปสูคนหนึ่ง
ไดโดยการอยูใกลชิดกัน โรคเหามีอาการหลัก คือ อาการคัน จนบางครั้งทําใหศีรษะเป็นแผลจนเกิดการติดเชื้อได (อภิชาต วิทยแตะ และ   
แสงชัย นทีวรนารถ, 2555)  
   สาเหตุของการเกิดโรคเหา (อภิชาต วทิยแตะ และ แสงชัย นทีวรนารถ, 2555) 
   การติดเหาที่ศีรษะ เกิดจากการอาศัยอยูรวมกันอยางใกลชิด ตลอดจนการใชสิ่งของรวมกัน ไดแก หวี หมวก ที่มัดผม ผาเช็ดตัว รวมถึงที่เปุาผม  

การติดเหาบนลําตัว เกิดจากการอาศัยอยูรวมกันอยางใกลชิด ไดแก การไมอาบ น้ํา ไมไดซักเส้ือผา ใสเส้ือผาชุดเดิม เชน การเดินทางบนรถบัส 
หรือรถไฟเป็นระยะทางยาวนานหลายๆวัน การอยูในคายกักกัน คายผูอพยพ ในคุก เป็นตน 

การติดเหาที่อวัยวะเพศ เกิดจากการมีเพศสัมพันธแ สําหรับเด็กก็สามารถพบได โดยเกิดจากพอแมมีเหาที่อวัยวะเพศ และนอนรวมกันกับเด็ก 
ทําใหเด็กติดเหาจากพอแมได หรือในสภาวะที่เด็กถูกขมขืนกระทําชําเรา 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 นิศาชล อนุสัย, นิภาพร สมประสงคแ, เกศิณี หาญจังสิทธิ์ และ แกวใจ มาลีลัย (2559) ไดศึกษาระบาดวิทยาของโรคเหาในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 178 คน พบอัตราความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา รอยละ 37.0 

โพชฌงคแ หรองบุตรศร ีและคณะ (2556) ไดศึกษาความชุกของโรคเหาในเด็กหญิงพิการที่โรงเรียนเด็กพิการ จังหวัดขอนแกน จํานวน 38 คน 
พบอัตราความชุกของการเกิดโรคเหาในเด็กหญิงพิการ รอยละ 52.6 นอกจากนี้ พบวา เด็กหญิงพิการสวนใหญเคยมีอาการคันหนังศีรษะในรอบหนึ่งเดือน
ที่ผานมา รอยละ 76.3  

นิพนธแ ธัญญวานิช และคณะ (2552) ไดศึกษาอัตราความชุกของโรคเหาในนักเรียน ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 807 
ราย พบอัตราความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียน รอยละ 86.12  

Ruankham et al. (2016) ไดศึกษาความชุกและปใจจัยของการเกิดโรคเหาในนักเรียนเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย พบอัตราความชุกของ
การเกิดโรคเหาในนักเรียน รอยละ 15.1 และไมพบการเกิดโรคในนักเรียนชาย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive Cross-sectional Study) เพื่อศึกษาความชุกของโรคเหาในนักเรียนชน
เผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  

กลุํมประชากร 
นักเรียนชนเผากะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ที่มารวมกิจกรรมวันเด็กดอยแกมใสปีที่ 2 ณ 

หมูบานแมอมยะ ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก จํานวน 230 ราย           
เกณฑแคัดเขา  
เป็นนักเรียนชนเผากะเหรี่ยงที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลทาสองยาง อําเภอท า

สองยาง จังหวัดตาก มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก สามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยหรือภาษากะเหรี่ยงได และใหความรวมมือในการตอบ
แบบสัมภาษณแ  

เกณฑแคัดออก 
 ไมยินยอมเขารวมการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณแ ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการเกิดโรคเหา และ สวนที่ 3 การตรวจ

สุขภาพอนามัยสวนบุคคล โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณแที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน เป็นผูพิจารณาความตรงและความถูกตองของเนื้อหา  
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
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การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
นักศึกษาที่เป็นผูชวยผูวิจัยทําการแนะนําตัวตอกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงวัตถุประสงคแ แจงพิทักษแสิทธิ์ใหกลุมตัวอยางไดรับทราบ เปิดโอกาสใหถาม

คําถามได  ใชแบบสัมภาษณแในการสัมภาษณแกลุม และใชระยะเวลาในการสัมภาษณแประมาณ 10 นาทีตอคน 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 ในการศึกษานี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป STATA version 10.0 ขอมูลแจงนับนําเสนอดวยคาความถี่ รอยละ กรณีขอมูลตอเนื่อง นําเสนอ
ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอัตราความชุก นําเสนอดวยคาความถี่ รอยละ  

ผลการศึกษา 
1. ขอมูลทั่วไป 
กลุมตัวอยางจํานวน 230 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 55.6 มีอายุเฉลี่ย 8.58 ± 2.16 ปี สวนใหญเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

รอยละ 87.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5.06 ± 2.43 คน อาศัยอยูกับพอและแม รอยละ 46.1 และสวนใหญผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร 
รอยละ 80.4  

2. ความชุกและลักษณะของการเกิดโรคเหา 
 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 230 คน พบวา นักเรียนชนเผากะเหรี่ยงเป็นโรคเหา 95 คน (รอยละ 41.3) และไมเป็นโรคเหา 135 คน (รอย
ละ 58.7) (ตารางที่ 1) และ อัตราความชุกของการเกิดโรคเหาจําแนกตามลักษะการเกิดโรค (ตารางที่ 2, 3, 4 และ 5) 
 
ตารางที่ 1 ความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง  

การเกิดโรคเหา จ านวน ร๎อยละ 
เกิดโรค 95 41.3 
ไมเกิดโรค 135 58.7 

ตารางที่ 2 ความชุกของการเกิดโรคเหากับขอมูลทั่วไป 

ข๎อมูลสํวนบุคคล 
ทั้งหมด 

(คน, n=230) 
การเกิดโรคเหา 
(คน, n=95) 

ความชุก 
(ร๎อยละ) 

เพศ    
  - ชาย 102 5 4.9 
  - หญิง 128 90 70.3 
อาชีพของผูปกครอง    
  - ไมไดประกอบอาชีพ/    แมบาน 30 0 0.0 
   - เกษตรกร 185 95 51.4 
  - รับจาง 13 0 0.0 
  - คร ู 2 0 0.0 

ตารางที่ 3 ความชุกของการเกิดโรคเหากับขอมูลเกีย่วกบัประวัตกิารเกิดเหา 

ข๎อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
ทั้งหมด 

(คน, n=230) 
การเกิดโรคเหา 
(คน, n=95) 

ความชุก 
(ร๎อยละ) 

 

ประวัติการเกิดเหากอนหนานี ้
  - ไมเคย 112 12 10.7  
  - เคย 118 83 70.3 
ประวัติการเกิดเหาของสมาชิกภายในครอบครัว 
  - ไมเคย 109 34 31.2  
  - เคย 121 61 50.4 
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ตารางที่ 4 ความชุกกับการเกิดโรคเหากับการใชสิ่งของรวมกัน 

ข๎อมูลสํวนบุคคล 
ทั้งหมด 

(คน, n=230) 
การเกิดโรคเหา 
(คน, n=95) 

ความชุก 
(ร๎อยละ) 

หวี      
- ไมใชรวมกัน 106 37 34.9 
- ใชรวมกัน 124 58 46.8 
ผาเช็ดตัว    
- ไมใชรวมกัน 156 54 34.6 
- ใชรวมกัน 74 41 55.4 

ตารางที่ 5 ความชุกกับการเกิดโรคกับผลการตรวจสุขภาพสวนบุคคล 

ข๎อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
ทั้งหมด 

(คน, n=230) 
การเกิดโรคเหา 
(คน, n=95) 

ความชุก 
(ร๎อยละ) 

ระดับความยาวของผม    
- ระดับสั้น 144 40 27.8 
- ระดับยาว 86 55 63.9 
ลักษณะเสนผม    
- ผมตรง 205 75 36.6 
- ผมหยักสก/ผมหยิก 25 20 80.0 
อาการคันศีรษะ    
  - ไมมี 108 29 26.9 
  - มี 122 66 54.1 
ความสะอาดของเส้ือผา  
  - สะอาด 51 28 54.9 
  - ไมสะอาด 179 67 37.4 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  พบอัตราความชุกของโรค
เหาเทากับ รอยละ 41.3 โดยสวนใหญความชุกของโรคเหาจะพบมากที่สุดในนักเรียนหญิง รอยละ 70.3 และไมพบในนักเรียนชาย เชนเดียวกับการศึกษา
ของ นิศาชล อนุสัย และคณะ (2559) พบวา นักเรียนหญิงเป็นโรคเหา รอยละ 100.0 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Rassami et al. (2012) พบวา 
นักเรียนหญิงเป็นโรคเหา รอยละ 46.9 และคลายคลึงกับการศึกษาของ Ruankham et al. (2016) พบวา นักเรียนหญิงเป็นโรคเหา รอยละ 32.6 
เหตุผลดังกลาวเกิดจากความแตกตางระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เพราะนักเรียนชายที่ศึกษาอยูในระดับอนุบาลถึงระดับระดับประถม ศึกษา
ตองไวผมสั้นเกรียน จึงทําใหยากตอการอยูอาศัยของตัวเหา แตสําหรับนักเรียนหญิงโดยสวนใหญจะไวผมยาวจึงทําใหเป็นแหลงที่อยูอาศัยไดดีของตัว
เหา ทําใหตัวเหาสามารถเกาะติดแนนกับศีรษะ และพบความชุกของโรคเหาในผูปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 51.4 เนื่องจากผูปกครอง
ของผูตอบแบบสัมภาษณแ มากกวา รอยละ 80.0 ประกอบอาชีพเกษตรกร ซ่ึงอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของชนเผากะเหรี่ยง 

ในนักเรียนที่เคยมีประวัติเป็นโรคเหามากอน พบความชุกของเกิดโรคเหา รอยละ 70.3 ซ่ึงมีผลการศึกษาใกลเคียงกับการศึกษาของ นิศาชล 
อนุสัย และคณะ (2559) พบความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนที่เคยมีประวัติเป็นโรคเหามากอน รอยละ 76.2  ซึ่งแสดงใหเห็นวาถึงแมจะเคยเป็น
โรคเหาและไดรับการรักษาหรือไมไดรับการรักษาก็สามารถกลับมาเป็นโรคเหาซํ้าไดอีก อาจเกิดจากการอยูอาศัยคลุกคลีอยูกับบุคคลที่เป็นโรคเหา แ ละ
สําหรับนักเรียนที่เคยมีประวัติการเกิดโรคเหาของสมาชิกภายในครอบครัว พบความชุกของการเกิดโรคเหา รอยละ 50.4 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
นิศาชล อนุสัย และคณะ (2559) พบความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชั้นประถม ที่เคยมีประวัติการเกิดโรคเหาของสมาชิกภายในครอบครัว  รอยละ 
39.4 เป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมหรือสุขนิสัยที่ไมถูกตอง ซึ่งมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางยังคงใชสิ่งของรวมกันหรือการอยูใกลชิด คลุกคลี กับบุคคลที่
เป็นโรคเหา และดวยพฤติกรรมที่ปฏิบัติไมถูกตองจึงทําใหเกิดโรคเหาได 

นักเรียนที่ใชหวีรวมกัน พบความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนที่ใชหวีรวมกัน รอยละ 46.8 เชนเดียวกับการศึกษาของ Gharsan, 
Abdel-Hamed, Mohammed Elhassan & Rahman Gubara (2016) พบความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนที่ใชหวีรวมกัน รอยละ 69.5 
สําหรับนักเรียนที่ใชผาเช็ดตัวรวมกัน พบความชุกของการเกิดโรคเหา รอยละ 55.4 เชนเดียวกับการศึกษาของ Gharsan et al. (2016) พบความชุก
ของการเกิดโรคเหาเมื่อใชผาเช็ดตัวรวมกัน รอยละ 71.4 เป็นผลมาจากการใชสิ่งของรวมกันสามารถทําใหเกิดโรคเหาได ซึ่งเห็นไดจากการศึกษาของ 
Kassiri & Esteghali (2015) พบวา การใชสิ่งรวมกันทําใหเกิดโรคเหา รอยละ 100.0 
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 นักเรียนที่มีผมยาว พบความชุกของการเกิดโรคเหา รอยละ 63.9 ซ่ึงผลการศึกษาใกลเคียงกกับการศึกษาของ Gharsan et al. (2016) พบวา 
นักเรียนที่มีผมยาวเป็นโรคเหา รอยละ 72.4 เป็นผลมาจากกฎกระทรวงศึกษาธกิารของประเทศ ไดบัญญัติไววานักเรียนหญิงสามารถไวผมยาวได ซ่ึงการไว
ผมยาวเหมาะสําหรับเป็นแหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธแสําหรับตัวเหา ทําใหตัวเหาสามารถเจริญเติบโตไดดีและสามารถแพรพันธแได สําหรับ
นักเรียนที่มีลักษณะเสนผมหยักสกหรือผมหยิก พบความชุกของการเกิดโรคเหา รอยละ 80.0 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Gharsan et al. (2016) พบ
ความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนที่มีลักษณะเสนผมหยักสกหรือผมหยิก รอยละ 46.5 เป็นผลมาจากนักเรียนที่มีลักษณะสนผมหยักสกหรือผมหยิก
ทําความสะอาดและดูแลรักษายากกวาผมตรง ทําใหเพิ่มโอกาสตอการเกิดโรคเหา นักเรียนที่มีอาการคันศีรษะ พบความชุกของเกิดโรคเหา รอยละ 54.1 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Ruankham et al. (2016) พบความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนที่มีอาการคันศีรษะ รอยละ 58.8 เนื่องจากอาการ
คันศีรษะเป็นอาการสําคัญของโรคเหา ซ่ึงบงบอกถึงการดูแลความสะอาดของเสนผมและหนังศีรษะยังไมดีเทาที่ควรและสาเหตุอาการคันศีรษะอาจเป็นผล
มาจากการติดโรคเหาหรือเกิดจากเช้ือรา สําหรับนักเรียนที่มีเส้ือผาสะอาด พบความชุกของการเกิดโรคเหา รอยละ 54.9 ถึงแมนักเรียนจะมีเสื้อผาสะอาด 
แตพวกเขายังคงใชส่ิงของรวมกันกับบุคคลอื่นและคลุกคลีกับบุคคลที่เป็นโรคเหา ก็ไมสามารถลดความเส่ียงตอการเกิดโรคเหาลงได 

สรุป การศึกษานี้พบความชุกของการเกิดโรคเหาในนักเรียนชนเผากะเหรี่ยง ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  รอยละ 58.7 
หรือมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยาง ซึ่งลักษณะความชุกของการเกิดโรคเหาสวนใหญจะพบในนักเรียนหญิง ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร เคยมี
ประวัติการเป็นโรคเหามากอน เคยมีประวัติการเกิดโรคเหาของสมาชิกภายในครอบครัว การใชหวีรวมกัน การใชผาเช็ดตัวรวมกัน การไวผมยาว ลักษณะ
เสนผมหยิกหรือผมหยักสก อาการคันศีรษะ และ ความสะอาดของเสื้อผา ซ่ึงเห็นไดวาสวนใหญเกิดจากสุขนิสัยและพฤติกรรมที่ปฏิบัติไมถู กตอง ทําให
เส่ียงตอการเกิดโรคเหา โดยการมีสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ตองอาศัยผูปกครอง ครู รวมถึงเจาหนาที่สาธารณสุขในการตรวจรักษาและใหสุข
ศึกษาที่ถูกตอง ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสุขนิสัยและพฤติกรรมใหปลอดภัยจากโรคเหาได  

การศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดดานระยะเวลา จึงทําการศึกษาเฉพาะนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานวันเด็กดอยแกมใสปีที่ 2  ที่หมูบานแมอมยะ 
ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควรกําหนดกลุมตัวอยางใหมีความคลอบคลุมของพื้นที่ โดยทําการศึกษาใน
กลุมนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ทําการวิจัย 
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ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม๑แอลฟากลูโคสเิดสของสารสกัดหอมแดง  
-Glucosidase Inhibitory activities of Shallot (Allium ascalonicum L.) Extracts 

 
คงศักดิ์ บุญยะประณัย1, สะแกวัลย๑ อุํนใจจีน2, นพธนพงษ๑ ตั้งพูนเลิศ3, ชัยอนันท๑ นามงาม4 

Kongsak Boonyapranai, Sakaewan Ounjaijean Nopthanapong Tongpoonlert and Chaianan Namyam 
 
บทคัดยํอ 

หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) เป็นพืชสมุนไพรและพืชอาหารที่สําคัญของไทย มีสารออกฤทธิ์สําคัญที่มีประโยชนแทางชีวภาพ
มากมาย ในการศึกษานี้จึงมุงวิเคราะหแปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ตานทานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดสของหอมแดง
ที่สกัดดวยเอทานอล เขมขนรอยละ 70 โดยปริมาตร จากผลการศึกษา พบวา สารสกัดจากหอมแดงทั้ งสวนเนื้อและเปลือกมีฤทธิ์ตานทานอนุมูลอิสระ 
และมีฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสเิดสเมื่อเปรีบเทียบกับ Acarbose ซ่ึงเป็นสารมาตรฐาน โดยสารสกัดจากเปลือกหอมแดงยับยั้ง
เอนไซมแแอลฟากลูโคสเิดส (IC50 = 3.85) ไดดีกวาสารสกัดจากเนื้อหอมแดง (IC50 >4 mg/mL) จากผลการทดสอบนี้แสดงใหเห็นวาหอมแดงมีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแเสริมสุขภาพที่มีผลตอการบําบัดและปูองกันโรคเบาหวาน 

 
ค าส าคัญ: หอมแดง, สารสกัดเอทานอล, ผลการยับยั้ง, การทํางานของเอนไซมแ, โรคเบาหวาน 
 
Abstract 

Shallot (Allium ascalonicum Linn.) is a common herb and ingredient for cooking of Thai foods. An active compound in 
shallot exhibits various biological activities. This work aimed to determine total phenolic compound, antioxidant activity and 
inhibitory effect of 70%(v/v) ethanolic shallot extracts against -glucosidase. The result showed that the crude extracts from 
edible and skin parts can neutralize oxidant species. Both extracts show to be the potent -glucosidase inhibitors comparable to 
the authentic drug, Acarbose. Moreover, the inhibitory effect of the skin extract (IC50 = 3.85) were higher than the edible extract 
(IC50 >4 mg/mL). This preliminary study provided the basis information of shallot for development as a medicinal supplement 
that contributes toward the treatment and prevention of diabetes. 

 
Keywords: Shallot, Ethanolic extract, Inhibitory effect, Enzyme activity, Diabetes 
 
บทน า 

หอมแดง (shallots) เป็นสินคาเกษตรสําคัญของประเทศชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตรแ วา Allium ascalonicum L. อยูในวงศแ Alliaceae 
หอมแดงจัดเป็นพืชที่มีคุณคาทางอาหารสูงและมีสรรพคุณมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากหอมแดงมีพฤกษเคมี (Phytonutrients) ที่มีคุณประโยชนแจํานวนมาก 
เชน ไดอัลลิน ไตรซัลไฟดแ (ชนิดเดียวกับที่พบกระเทียม) ฟลาโวนอยดแ ไกลโคไซดแ เพคตินและกลูโคคินิน ซ่ึงสารเหลานี้จัดอยูในกลุมสารที่มีคุณสมบัติ
ตานทานการเกิดอนุมูลอิสระ (antioxidation) (ฐานขอมูลเครื่องยาสมุนไพร) มีรายงานวาการบริโภคหอมแดงเป็นประจําสามารถลดระดับของน้ําตาลใน
เลือด เรงกระบวนการเผาผลาญกลูโคสในรางกาย ลดความดันในเสนเลือด บํารุงสมอง และชวยปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได จึงถือไดวาหอมแดง
เป็นพืชที่มีประโยชนแทางโภชนาการอยางมาก โดยเฉพาะฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ รักษาระดับน้ําตาลในเลือด และกระตุนกลไกการเผาผลาญไขมันในรางกาย 
ซ่ึงจะเป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการปูองกันรักษาโรค Metabolic syndrome (ศูนยแวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 2542)  

เอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดส (-glucosidase) เป็นเอนไซมแที่พบมากที่ผนังเซลลแของลําไสเล็ก มีหนาที่ยอยแปูงและคารแโบไฮเดรตใหเป็นน้ําตาล
โมเลกุลเดี่ยว การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแชนิดนี้จะชวยลดการดูดซึมกลูโคสเขาสูกระแสเลือด และชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดลงได เอนไซมแชนิดนี้จึง
เป็นเปูาหมายหนึ่งของการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางปูองกันรักษาโรค Metabolic syndrome เชน โรคอวนลงพุง หรือโรคเบาหวาน เป็นตน (วิมลพรรณ และ
คณะ,2553) ปใจจุบันมีการใชยาสังเคราะหแในกลุมแอลฟากลูโคสิเดส อินทิบิเตอรแ กับผูปุวยเบาหวานบางรายที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงหลังรับประทาน
อาหาร เชน Acarbose, Miglitol และ Voglibose เป็นตน (Lebowitz, 1998) อยางไรก็ตามยาสังเคราะหแเหลานี้จัดอยูในหมวดยาอันตราย ซ่ึงมีเง่ือนไข
ของการใชยาในผูปุวยไดแตกตางกันออกไป การศึกษาวิจัยเพื่อหาสารออกฤทธแจากสมุนไพร ซ่ึงสามารถใชไดอยางปลอดภัยมากกวา จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ไดรับความนิยม  

จากรายงานสรรพคุณของหอมแดง ในการศึกษานี้จึงมุงที่จะศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และผลของสารสกัดจากเนื้อและเปลือกหอมแดงตอ
การทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสเิดส ผลการศึกษานี้จะทําใหทราบถึงศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตอยอดหอมแดงใหเป็นผลิตภัณฑแสุขภาพเพื่อ
รักษาโรคเบาหวานตอไปได 
 

                                                           
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาผลิตภัณฑแเพื่อสุขภาพแความงาม คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 นักวิจัยประจําหนวยโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 อาจารยแประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรแการแพทยแ คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารยแประจําสาขาวิชาผลิตภัณฑแเพื่อสุขภาพแความงาม คณะวิทยาศาสตรแการแพทยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะหแปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อและเปลือกหอมแดง 
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากเนื้อและเปลือกหอมแดงตอการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดส 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมการเตรียมตัวอยํางหอมแดง 
นําหอมแดงมาแยกสวนของเปลือกและเนื้อไปลางทําความสะอาด กอนที่จะถูกนําไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (hot air 

drying technique) จนแหง จากนั้นนํามาบดใหละเอียดกอนที่จะนํามาทําการสกัดดวยเอทานอลเขมขน 70%v/v ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในเครื่อง
เขยาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลานํามากรอง สารสกัดเอทานอล จะถูกทําใหแหงโดยใช rotary evaporator และเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
จนกวาจะใชในการทําการทดลองตอไป 

การวิเคราะห๑ปริมาณสารฟีนอลลิกรวม 
สารสกัดที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะหแหาปริมาณสารฟีนอลลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu method เทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid โดย 

สารสกัด 50 ไมโครลิตร (เขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) จะถูกนํามาทําปฏิกิริยากับสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu reagent และ 7.5% Na2CO3 2 
มิลลิลิตร ทําการบมที่ 45 °C เป็นเวลา 30 นาที และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร นํามาคํานวณปริมาณฟีนอลลิกรวม โดยเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของ gallic acid ที่ความเขมขน 0.1-1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาณฟีนอลลิกรวมรายงานในหนวย milligrams of gallic acid equivalent 
per gram of dry weight (mg GAE/g) of extracts 

การวิเคราะห๑ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ 
อนุมูล ABTS⋅+ เตรียมโดยการทําปฏิกิริยาของ 7 mM ABTS ในสารละละลาย 4.95 mM potassium persulfate ตั้งในที่มืดที่อุณหภูมิหอง

เป็นเวลา 12-16 ชั่วโมง กอนทําการทดลอง นําสารละลายอนุมูล ABTS⋅+ ที่เตรียมไดมาเตรียมใหอยูในรูป working solution ที่มีความเขมขนพอเหมาะ
โดยการเจือจางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรแ pH 7.0 ใหมีคาการดูดกลืนแสงที่ 734 nm เทากับ 0.7 ± 0.02 จากนั้นสารละลาย Working solution 
3.9 มิลลิลิตร นํามาทําปฏิกิริยากับสารสกัดปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ที่ความเขมขนตางๆ เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน Trolox (water soluble 
vitamin E derivative) หลังจากบมที่อุณหภูมิหองเป็นเวลา 10 นาที แลววัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ 734 โนเมตร คํานวณ % inhibition 
และหาคา IC50 เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Trolox 

การวิเคราะห๑ความสามารถในการยับยั้งการท างานของเอนไซม๑แอลฟากลูโคสิเดส 
ผสมสารละลายเอนเซมแแอลฟากลูโคสิเดส ความเขมขน 0.5 unit/ml (50 l) กับสารสกัดหอมแดงที่ความเขมขนตางๆ (50 l) และ

สารละลาย 0.2 M Phosphate buffer pH 6.8 (50 l) จากนั้นนําสารละลายผสมที่ไดไปอุนที่ 37C เป็นเวลา 10 นาที แลวจึงเติมสารละลายซับเสตรท 
4-nitrophenyl--D-glucopyranoside (pNPG) ความเขมขน 3 mM ลงไป 100 l นําสารละลายไปอุนที่ 37C เป็นเวลา 10 นาที แลวหยุดปฏิกิริยา
ดวย 0.1 M Na2CO3 (750 l) สุดทายวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 405 nm คํานวณรอยละการยับยั้ง (% inhibition)  

 
 เมื่อ Ablank คือ คาการดูดกลืนแสงที่ 405 nm ของสารละลายแบล็งคแ 
  Asample  คือ คาการดูดกลืนแสงที่ 405 nm ของสารละลายตัวอยาง 
 
การวิเคราะห๑ทางสถิติ 

การทดลองทุกรูปแบบจะทําสามซํ้า ผลการทดลองรายงานโดยคา mean + standard deviations  
 
ผลการวิจัย 
ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมและฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ 
 ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมสามารถหาโดยใชวิธี Folin-Ciocalteu method เทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid จากการทดลอง พบวา สาร
สกัดจากเปลือกและเนื้อหอมแดงจะมีปริมาณสารฟีนอลลิกรวม เทากับ 356.74 + 3.71 และ 203.01 + 3.43 mg/L ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณสารฟีนอลลิกรวมที่พบในสารสกัดจากเปลือกหอมแดงจะมีคาสูงกวาสารสกัดจากเนื้อหอมแดง 1.76 เทา (ตารางที่ 1) 
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ภาพที่ 1 คาความสามารถในการตานทานปฏิกิรยิาออกซิเดชั่นของสารมาตรฐาน Trolox ที่ความเขมขนตางๆ 

 
สําหรับการวิเคราะหแฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด จะรายงานในรูปของความสามารถในการตานทาน (% inhibition) ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

ของ ABTS หรือวิธี ABTS assay จากการทดลอง พบวา สารสกัดจากเปลือกและเนื้อหอมแดงมีคาความสามารถในการตานทานปฏิกิริยาออกซิ เดชั่น 
เทากับ 50.34 + 4.13 และ 35.66 + 3.11 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตามเนื่องจากปริมาณของเปลือกและเนื้อของหอมแดงที่ใชในการเตรียมสาร
สกัดไมเทากัน อีกทั้งสภาพของเปลือกและเนื้อก็มีความแตกตางกัน โดยในเนื้อ 1 กรัม คิดเป็นน้ําหนักจริงเพียง 0.18 กรัม ดังนั้นเพื่อใหการคํานวณ
เปรียบเทียบความสามารถในการตานทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหวางสารสกัดจากเปลือกและเนื้อหอมแดงมีความถูกตอง จึงนําคาความสามารถในการ
ตานทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นหรือ % inhibition ที่ได เทียบกับ % inhibition ของสารมาตรฐาน Trolox (รูปที่ 1) พบวา สารสกัดจากเปลือกและเนื้อ
หอมแดงที่มีคาความสามารถในการตานทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นตอน้ําหนักตัวอยาง (TEAC/dry weight) เทากับ 60.29 และ 21.91 µg/g ตามลําดับ 
ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบระหวางสารสกัดทั้งสอง พบวา สารสกัดจากเปลือกหอมแดงมีคาสูงกวาสารสกัดจากเนื้อหอมแดง 2.75 เทา (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 คาปริมาณสารฟีนอลลิกรวม (Total phenolic compounds) ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) TEAC และ TEAC/dry weight 
ของสารสกัดจากเปลือกและเนื้อหอมแดง 

สํวนของ
หอมแดง 

dry weight 
(g) 

Total phenolic 
compounds 

(mg/L) 

Antioxidant 
activity 

TEAC 
(µg/mL) 

TEAC/dry weight 
(µg/g) 

เปลือก 1.086 356.74 + 3.71 50.34 + 4.13  65.47561 60.29 
เนื้อ 1.043 203.01 + 3.43 35.66 + 3.11 36.80927 35.29 

 
ความสามารถในการยับยั้งการท างานของเอนไซม๑แอลฟากลูโคสิเดส 
จากการนําสารสกัดเนื้อและเปลือกหอมแดงมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดส โดยเปรียบเทียบกับ Acarbose 

ซ่ึงเป็นยาสังเคราะหแที่มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดส และใชกับผูปุวยโรคเบาหวานในปใจจุบัน พบวา สารสกัดเนื้อหอมแดงแสดง
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคซิเดสไดดีที่สุดที่วามเขมขน 4 mg/mL โดยยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคซิเดสคิดเป็นรอยละ 32.68 ในขณะที่สารสกัด
เปลือกหอมแดงแสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแไดดีกวา คือ ที่ความเขมขนเดียวกัน สามารถยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคซิเดสคิดเป็นรอยละ 54.79 สวน 
Acarbose ที่ความเขมขนเดียวกัน ใหผลการยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคซิเดสคิดเป็นรอยละ 98.63 (รูปที่ 2) เมื่อคิดคา IC50 ของสารทั้งสาม พบวา 
Acarbose มีคาต่ําที่สุดคือ 0.72 mg/mL รองลงมาคือสารสกัดจากเปลือกหอมแดง (3.85 mg/mL) และสารสกัดจากเนื้อหอมแดง (>4 mg/mL) 

y = 0.6171x + 9.9325 
R² = 0.9869 
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ภาพที่ 2 ฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคซิเดสโดย Acarbose ()  

สารสกัดจากเนื้อหอมแดง () และสารสกัดจากเปลือกหอมแดง () 
 
สรุปและอภิปรายผล 

หอมแดงเป็นพืชสมุนไพรที่ไดรับความนิยมในการบริโภคมาก เห็นไดจากทุกครัวไทยจะตองมีหอมแดงเตรียมไวเสมอ หอมแดงเป็นองคแประกอบ
สําคัญของอาหารไทยแทบทุกชนิด ในดานคุณคาทางอาหารหอมแดงในสวนที่รับประทานได 100 กรัม จะมีน้ําเป็นสวนประกอบประมาณ 84 กรัม 
คารแโบไฮเดรต 16.8 กรัม โปรตีน 2.5 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม ใยอาหาร 0.6 กรัม เถา (ash) 6 กรัม แคลเซ่ียม 37 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 60 มิลลิกรัม เหล็ก 
1.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 1,190 IU วิตามินบี 10.06 มิลลิกรัม วิตามินบี 20.02 มิลลิกรัม ไนอาซิน 0.2 มิลลิกรัม โฟเลท 34 มิลลิกรัม วิตามินซี 8 มิลลิกรัม 
พลังงาน 72 kcal ทั้งนี้เมื่อเทียบกับหัวหอมใหญ (onion) ตอน้ําหนักที่เทากัน พบวา หอมแดงจะมีวิตามินและเกลือแรหลายชนิดในปริมาณที่สูงกวา 
โดยเฉพาะวิตามินเอที่มีปริมาณคิดเป็นรอยละ 35 ของที่รางกายตองการในหนึ่งวัน เป็นที่ทราบดีวาวิตามินเอมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงมาก ดวยเหตุ
นี้หอมแดงจึงเป็นพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงไมแพพืชชนิดอื่น 

ในการศึกษานี้มุงวิเคราะหแสมบัติในการตานทานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคซิเดส ซ่ึงจากการทดลอง พบวา สาร
สกัดเอทานอลจากเปลือกหอมแดงมีสมบัติในการตานทานอนุมูลอิสระสูงกวาสารสกัดจากเนื้อหอมแดง ทั้งนี้มีรายงานวา เนื้อและเปลือกของหอมแดงมีสาร
ออกฤทธิ์สําคัญในกลุมฟลาโวนอล (flavonols) คือ สารเคอรแซิติน (quercetin) และสารแคมพแเฟอรอล (Kaempferol) ในปริมาณสูง (Horbowicz et 
al.,2001) เคอรแซิตินเป็นสารที่ละลายในไขมันไดดี (lipophilic) มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารประกอบเคอรแคูมิน (curcumin) ที่พบใน
ขมิ้นชันมากถึง 3.5 เทา (Azuma et al., 2003) ในธรรมชาติเราจะพบโมเลกุลของกลูโคส 1-2 โมเลกุลเกาะอยูกับเคอรแซิติน เรียกวา เคอรแซิตินไกลโคไซดแ 
(quercetin glycosides) ในขณะที่เคอรแซิตินที่ไมมีน้ําตาลเกาะอยูจะเรียกวา เคอรแซิตินอะไกลโคน (quercetin aglycone) โดยในเนื้อหอมแดงจะพบ
เคอรแซิตินไกลโคไซดแ รอยละ 99.2 และเคอรแซิตินอะไกลโคน รอยละ 0.08 สวนในเปลือกหอมแดงแหงจะพบเคอรแซิตินไกลโคไซดแเพียงรอยละ 16.7 และจะ
มีเคอรแซิตินอะไกลโคนมากถึงรอยละ 83.3 โดยเปลือกชั้นนอกสุดจะมีสัดสวนของเคอรแซิตินอะไกลโคนสูงมากกวาเปลือกชั้นใน (Skerget et al.,2009) ทั้ง
นี้เคอรแซิตินอะไกลโคนนาจะแสดงคุณสมบัติทางชีวภาพไดดีกวาเคอรแซิตินไกลโคไซดแ เนื่องดวยคุณสมบัติละลายในไขมันไดดีของเคอรแซิติ นอะไกลโคน 
(Murota et al.,2000) ในการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระของสารสองกลุมนี้ พบวา เคอรแซิตินอะไกลโคน มีฤทธิ์สูงกวา เคอรแซิ
ตินไกลแโคไซดแถึง 4 เทา (Wiczkowski et al.,2008) ดังนั้นเปลือกของหอมแดงแสดงสมบัติในการตานทานอนุมูลอิสระสูงกวาเนื้อหอมแดง จึงนาจะมี
สาเหตุมาจากในเปลือกมีสัดสวนของเคอรแซิตินอะไกลโคนตอเคอรแซิตินไกลแโคไซดแสูงกวาในเนื้อหอมแดง  

สําหรับฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดส พบวา ใหผลสอดคลองกับปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ตานทานอนุมูลอิสระ 
กลาวคือ สารสกัดจากเปลือกหอมแดงมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดสสูงกวาสารสกัดจากเนื้อหอมแดง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสารกลุมฟี
นอลิกที่พบในหอมแดง นอกจากจะมีสมบัติในการตานทานปฏกิิริยาออกซิเดชั่นแลว ยังสามารถยับยั้งเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดสไดอีกดวย จากรายงานของ 
Li et al (2009) พบวา เคอรแซิติน, ไอโซเคอรแซิติน และรูทิน มีสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดส โดยมีคา IC50 เทากับ 0.017 
mM, 0.185 mM และ 0.196 mM ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ Acarbose ที่มีคา IC50 เทากับ 0.091 mM นอกจากนี้ยังมีการพบสารในกลุมฟีนอลิกที่มี
คุณสมบัติยับยั้งการทํางานของเอนไซมแแอลฟากลูโคสิเดสในพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด (Yin et al., 2014) สําหรับการศึกษานี้ เมื่อเปรียบเทียบคา IC50 
ของสารสกัดจากเปลือกหอมแดงกับยาสังเคราะหแ พบวา ยา Acarbose มีคา IC50 นอยกวาประมาณ 5 เทา แตเนื่องจากสารสกัดที่ใชเป็นสารสกัดหยาบ 
ซ่ึงมีสวนผสมของสารหลายชนิดทําใหประสิทธิภาพหรือฤทธิ์ที่แสดงตอน้ําหนักคอนขางต่ํา หากมีการศึกษาตอเนื่องโดยแยกสวนสกัดตางๆ ทําบริสุทธิ์
บางสวน ไปจนถึงการทําบริสุทธิ์สารสําคัญบางชนิด ก็อาจจะทําใหไดสารที่มีฤทธิ์ตอน้ําหนักสูงมากขึ้น 

จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาหอมแดงเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเกิดประโยชนแทางโภชนเภสัชได นอกจากนี้เปลือก
หอมแดงซ่ึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรก็อุดมไปดวยสาระสําคัญที่มีประโยชนแ สามารถนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาไดเชนกัน 
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ข๎อเสนอแนะ 
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 1. ควรใชตัวทําละลายหลายๆ ชนิด ในการสกัดและเปรียบเทียบผลของสารสกัด ตลอดจนทดสอบทางเคมีเพื่อยืนยันกลุมและโครงสราง
ของสาร  
 2. ควรแยกองคแประกอบของสารสกัดโดยอาศัยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี หรือเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษาสมบัติของสารสําคัญแตละชนิดใน
หอมแดง 
 3. ควรนําสารสกัดหรือสารสําคัญที่แยกไดไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพดานอื่นๆ เชน ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียแฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของเซลลแมะเร็ง ความเป็นพิษตอเซลลแตางๆ ฤทธิ์ตานทานการอักเสบ เป็นตน 
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การประมาณคําความสูงเฉลี่ยของหมํูไม๎จากแบบจ าลองความสูงเชิงเลขประเภท Digital Surface Model (DSM)  
และ Digital Terrain Model (DTM) บริเวณพื้นที่อุทยานแหํงชาติคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

Estimation of Forest Stand Height Using Digital Surface Model (DSM)  
and Digital Terrain Model (DTM) at Khlong Lan National Park, Kamphaeng Phet Province 

 
วิไลลักษณ๑  ศรีสุนทร1*, กาญจน๑เขจร  ชูชีพ2 

Wilailak Srisoontorn,  Kankhajane Chuchip 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลข (digital elevation model; DEM) ที่ใชกันโดยทั่วไปในรูปแบบ Digital 

Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) ที่ไดรับอิทธิพลจากเรือนยอดของหมูไม และเพื่อทดสอบความเป็นไปไดในการใชคาความตาง
ระดับความสูงระหวาง DSM และ DTM ในการประมาณความสูงเฉลี่ยของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในการวิจัยนี้ 
ASTER GDEM และ SRTM ถูกนํามาใชในการศึกษา รวมทั้งแบบจําลองความสูงที่ใชในประเทศ ไดแก ขอมูล DEM ที่จัดทําขึ้นโดยกรมแผนที่ทหาร (RTSD 
DEM) และขอมูล DEM ที่จัดทําขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน (LDD DEM) พิจารณาคาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูงในแตละคู คาดัชนีพืช
พรรณที่นํามาใช ไดแก NDVI, SAVI, และ RVI ซ่ึงคํานวณโดยใชภาพถายจากดาวเทียม Landsat 8 วิเคราะหแความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความ
สูงของแบบจําลองความสูงกับดัชนีพืชพรรณแตละชนิด จากนั้นนําคาดัชนีพืชพรรณที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแสูงสุดมาจําแนกความแตกตางของชั้นหมู
ไม โดยในแตละชั้นของหมูไมจะสุมวางแปลงตัวอยางแบบวงกลม (circular plot) 17.84 เมตร จํานวน 40 แปลง เพื่อเก็บขอมูลความสูงของตนไม และคา
ความตางระดับความสูงของ DSM และ DTM ที่มีความสัมพันธแสูงกับดัชนีพืชพรรณและความสูงของหมูไม  จะนํามาวิเคราะหแการถดถอย (regression 
analysis) เพื่อนําสมการความสัมพันธแที่ไดมาใชในการประมาณความสูงเฉลี่ยของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน 

ผลการวิจัยพบวา คาความตางระดับความสูงของขอมูล DEM กรมแผนที่ทหาร (RTSD DEM) กับ DEM ของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD DEM)              
มีความสัมพันธแกับคาดัชนีพืชพรรณสูงกวาแบบจําลองความสูงที่ใชในระดับโลก (Global DEMs) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ คือ 0.57, 0.50 และ 
0.59 สําหรับดัชนีพืชพรรณ NDVI, SAVI, และ RVI ตามลําดับ สมการความสัมพันธแที่ไดมา คือ  ̅  = 2.2826 + 0.81  ̅    (โดย  ̅  คือ ความสูงเฉลี่ย
ของหมูไมจากการประมาณดวยสมการ,  ̅    คือ คาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูง) มีคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด เทากับ 0.69 จาก
สมการที่ไดสามารถสรางแผนที่ความสูงของหมูไมทั้งพื้นที่ศึกษาได โดยความสูงเฉลี่ยของหมูไมของทั้งพื้นที่มีคาประมาณ 16.86 เมตร มีคารากที่สองของ
ความคลาด เคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (root mean square error; RMSE) เทากับ 2.37 ดัชนีความสอดคลอง (d) เทากับ 0.48 และคาความผิดพลาด
สัมบูรณแเฉลี่ย (mean absolute error; MAE) เทากับ -2.05  

 

ค าส าคัญ: การประมาณคา แบบจําลองความสูงเชิงเลข ความสูงเฉลี่ยของหมูไม 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to evaluate commonly used digital elevation models (DEM) both in form of digital surface 

model (DSM) and digital terrain model (DTM) affected by forest canopy and to examine the possibility of using the difference in value 
between DSM and DTM for estimating the average tree height of forest stands in Khlong Lan National Park, Kamphaeng Phet 
Province. To do this, global GDEM and SRTM was adopted to use in the study as well as locally used DEMs, namely a DEM 
prepared by the Royal Thai Survey Department (RTSD DEM) and a DEM prepared by the Land Development Department (LDD 
DEM). The difference in value of each pairs of DEMs was determined. Selected vegetation indices, namely NDVI, SAVI, and RVI 
were found out using Landsat OLI image. Additionally, the correlation between the difference in value of DEMs and each vegetation 
index has been performed. Then, a vegetation index image having highest correlation value was classified into different stratum of 
forest stand. Fourty 17.84m-circular-plots were randomly established in each forest stratum in order to measure tree heights. The 
difference in value between DTM and DSM that was highly correlated with vegetation index and the average height of forest stands 
were used to perform regression analysis. Derived regression model was then used to estimate the average tree height of forest stands 
for the whole area of the national park. 

It was found that the difference in value of RTSD DEM and LDD DEM are correlated with vegetation indices that is higher 
than the global DEMs. The correlation coefficients are 0.57, 0.50 and 0.59 for NDVI, SAVI, and RVI, respectively. The derived model is 
 ̅  = 2.2826 + 0.81  ̅    (where  ̅  is the average height of trees measured from model,  ̅    is the difference in value of local DEMs). 
The coefficient of determination is about 0.69. Using the model, the height of forest stand of the study area can be mapped. The 
average tree height is estimately 16.86 meters, with root mean square error (RMSE) of 2.37, index of agreement (d) is 0.48 and 
mean absolute error (MAE) -2.05. 

 

Keywords: Estimation, Digital Elevation Models, Forest Stand Heights 
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บทน า 
แบบจําลองความสูงเชิงเลข (digital elevation model; DEM) เป็นขอมูลแสดงชั้นความสูงภูมิประเทศในรูปแบบดิจิตอล ถูกสรางและใชกัน

อยางแพรหลายในงานที่เกี่ยวของกับการรับรูระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแ (สุเพชร, 2555) โดยความหมายแลวแบบจําลองความสูงเชิงเลขมี 2 รูปแบบ 
คือ 1) Digital Terrain Model (DTM) ที่แสดงพื้นผิวของโลก โดยมีการขจัดความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวทางกายภาพออกใหเหลือเฉพาะความสูงของ
พื้นผิวโลกจริงๆ และ 2) Digital Surface Model (DSM) ที่แสดงพื้นผิวของโลกโดยรวมเอาความสูงของพืชพรรณและสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นเอาไวดวย 
 ประเทศไทยมีแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่มีการใชแพรหลายอยูสองแหลง คือ ขอมูลแบบ จําลองความสูงเชิงเลขของกรมแผนที่ทหาร และ
ขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ไดจากการสํารวจในโครงการถายทําภาพถายทางอากาศ เพื่อการจัดทําแผนที่ ระวางชุด L7018 
และภาพถายออรแโธสีเชิงเลข เพื่อใชในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณแตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่ใชในระดับโลก
ที่สํารวจดวยดาวเทียมอีก คือ Global Digital Elevation Model (GDEM) ที่สํารวจดวยดาวเทียม Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer (ASTER) และ Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ที่สํารวจดวยเรดารแจากกระสวยอวกาศ ซ่ึงขอมูลชุดหลังนี้ เป็นการ
ใชชวงคลื่นไมโครเวฟชวงคลื่น C-band (5.6 cm, 5.3 GHz) และ X-band (3.1 cm, 9.6 GHz) ชวงคลื่น C กระจายกลับสัญญาณที่บริเวณพื้นดิน ในขณะ
ที่ชวงคลื่น X กระจายสัญญาณในระดับเรือนยอดของหมูไมในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยตนไมที่มีความสูง เชน พื้นที่ปุา จึงทําใหขอมูลความสูงของขอมูล SRTM 
ไดรับอิทธิพลจากสิ่งปกคลุมดินประเภทหมูไม  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลขประเภทตางๆ ที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะการปกคลุมทางเรือน
ยอดของหมูไม ที่สามารถใชประมาณความสูงเฉลี่ยของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน โดยอาศัยคาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูง
เชิงเลขประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) ซ่ึงจะทําใหไดตัวแปรสําคัญที่เป็นประโยชนแตอการประเมินผลผลิต
และการกักเก็บคารแบอนของไมในปุา อันเป็นขอมูลที่สําคัญตองานทางดานปุาไม  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลขประเภทตาง ๆ ที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะการปกคลุมทางเรือนยอดของหมูไม 
2. เพื่อประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน ดวยคาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูงเชิงเลข

ประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การจัดเตรียมขอมูล 

1.1 เตรียมขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) จาก 4 
แหลงที่มา คือ ขอมูล DEM จากกรมพฒันาที่ดิน ขอมูล DEM จากกรมแผนทีท่หาร ASTER GDEM และ SRTM โดยทําการปรับแกความละเอียดทางราบ 
ใหมีความละเอียดเทากัน คือ 30 เมตร ดวยวธิีการสุมตัวอยางซํ้า (resampling) 

1.2 เตรียมขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat 8 เพื่อใชในการคํานวณคาดัชนีพืชพรรณโดยทําการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงรังสีอัน
เกิดจากสภาพผันแปรของชั้นบรรยากาศ และปรับแกคาการสะทอนแสงที่เกิดจากมุมและองศาดวงอาทิตยแที่ตกกระทบวัตถุบนพื้นโลก ( United States 
Geological Survey, 2015)  

2. คํานวณคาดัชนีพืชพรรณ 
นําขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ทําการปรบัแกแลว มาคํานวณหาคาดัชนพีืชพรรณ เพื่อนํามาใชในการการประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลข และ

การวางแผนการเก็บขอมูลภาคสนาม ดวยวิธีการ ดังนี้ 
2.1 ดัชนีพืชพรรณ RVI (ratio vegetation index) (Jordan, 1969)  
2.2 ดัชนีพืชพรรณ NDVI (normalized difference vegetation index) (Rouse et al., 1973) 
2.3 ดัชนีพืชพรรณ SAVI (soil adjusted vegetation index) (Huete, 1988)  

3. การประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลข 
3.1 ทําการสุมจุดสําหรับการประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลข ลงบนขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข ดวยระบบโปรแกรมที่ใชในการ

วิเคราะหแ ใหกระจายครอบคลุมพื้นที่วิจัย ไดจํานวน 150 จุด  
3.2 หาคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขประเภทตางๆในจุดสุมสําหรับการประเมิน ดวยวิธีการนํามา

ซอนทับ โดยหาคาความตางระดับความสูง 2 กลุม คือ 
1) คาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูงประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model 

(DTM) ที่ใชในระดับโลก (Global DEMs) ไดแก SRTM กับ ASTER GDEM 
2) คาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูงประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model 

(DTM) ที่ใชในประเทศ ไดแก ขอมูล DEM กรมแผนที่ทหาร (RTSD DEM) กับ DEM ของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD DEM) 
3.3 นําคาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่ไดจาก ขอ 3.2 มาวิเคราะหแความสัมพันธแกับคาดัชนีพืชพรรณที่คํานวณ

ไดจาก 3 วิธกีาร ซ่ึงเป็นตัวแทนของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่ 
ทําการวจิัย ดวยการวิเคราะหแสหสัมพันธแ (correlation analysis) เพื่อหาแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่เหมาะสมสําหรบัการประมาณคาความสูงเฉลี่ยของ
หมูไม 
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4. การประมาณคาความสูงของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน 
4.1 การเก็บขอมูลภาคสนาม 

1) จําแนกพื้นที่ทําการวิจัยออกเป็น พื้นที่มีตนไมปกคลุมหนาแนนสูง ปานกลาง และเบาบาง ดวยคาดัชนีพืชพรรณ NDVI 
(normalized difference vegetation index) ซ่ึงเป็นคาดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสมกับพื้นที่ทําการวิจัย จากการประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลข 

2) สุมวางแปลงตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) จากจํานวนแปลงตัวอยาง 40 แปลง ใหครอบคลุมทุก
ลักษณะพื้นที่ที่จําแนกไว ซ่ึงจํานวนแปลงตัวอยางในแตละลักษณะพื้นที่แบงตามสัดสวนของขนาดพื้นที่ โดยวางแปลงวงกลม (circular plot) รัศมี 17.84 
เมตร เก็บขอมูลความโต ความสูง เปอรแเซ็นตแการปกคลุมเรือนยอด และจําแนกชั้นเรือนยอด 

4.2 หาคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจาํลองความสูงประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model 
(DTM) ที่เป็นแบบจาํลองความสูงเชิงเลขที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใชประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไม ณ ตําแหนงแปลงตัวอยาง จํานวน 30 
แปลง 

4.3 นําคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจําลองความสูงที่ได มาวิเคราะหแสหสัมพันธแ (correlation analysis) กับความสูงเฉลี่ย
ของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนาม และสรางเป็นสมการความสัมพันธแ โดยใชการวิเคราะหแการถดถอย (regression analysis) ในรูปแบบของสมการ
เชิงเสน เพื่อใชในการประมาณคาความสูงของหมูไม ตามสมการดังตอไปนี้ 

 ̅     ̅            (1) 
สันนิษฐานวาอยูในรูปสมการถดถอยเชิงเสน สามารถเขียนไดในรูปตอไปนี้ 

 ̅         ̅          (2) 
โดยหาตวัแปรที่เกีย่วของไดดังนี้ 

 ̅    
 

  
∑ (     
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     (3) 

                   −                (4) 
โดยที ่  ̅  = ความสูงเฉลี่ยของหมูไม 

 ̅    = คาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูง 
NP = จํานวนจุดภาพในบริเวณหมูไมที่พิจารณาอยู (NP = 9) 
   = คาความสูงชดเชย (vertical offset)  
     

  = คาความสูงขอมูลประเภท Digital Surface Model (DSM) บริเวณหมูไมที่พิจารณาอยู 
     

 = คาความสูงขอมูลประเภท Digital Terrain Model (DTM)   
   บริเวณหมูไมที่พิจารณาอยู 

       = คาความสูงขอมูลประเภท Digital Surface Model (DSM) 
   ณ จุดใด ๆ ในพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมพื้นที่ (bare soil) 

     = คาความสูงอางอิง (reference DEM) 
      = ณ ตําแหนงพกิัดใดๆ 

4.4 นําสมการความสัมพันธแในรูปแบบของสมการเชิงเสน มาประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไม ณ ตําแหนงแปลงตัวอยาง และทําการ
วิเคราะหแทางสถิติระหวางความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการประมาณดวยสมการความสัมพันธแกับความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใช
สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อใหทราบวาความสูงเฉลี่ยของหมูไมจาการประมาณดวยสมการกับความ
สูงเฉลี่ยของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนามมีความแตกตางกันทางสถิติหรือไม กอนนําไป ใชประมาณคาความสูงของหมูไม 

4.5 ทําการสรางแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไม ในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลานจากสมการความสัมพันธแที่ไดจาก ขอ 4.4 
4.6 ประเมินความถูกตองของแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไม โดยเปรียบเทียบคาความสูงของหมูไมที่ไดจากการประมาณดวย

แบบจําลอง กับคาความสูงที่วัดไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม จากแปลงตัวอยางจํานวน 10 แปลง โดยใชตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 
1) คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (root mean square error; RMSE)  
2) คาดัชนีความสอดคลอง (d) (Willmott, 1982)  
3) คาความผิดพลาดสัมบูรณแเฉลี่ย (mean absolute error; MAE)  
 

ผลการวิจัย 
การประเมินแบบจ าลองความสูงเชงิเลข  

การประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลข เป็นการประเมินเพื่อหาแบบจําลองความสูงที่เหมาะสมสําหรับการนํามาใชประมาณคาความสูงเฉลี่ย
ของหมูไม โดยสุมจุดสําหรับการประเมิน ลงบนขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข จํานวน 150 จุด และนําคาความตางระดับความสูงของขอมูลในแตละ
ตําแหนง มาวิเคราะหแความสัมพันธแกับคาดัชนีพืชพรรณ NDVI SAVI และ RVI ซ่ึงเป็นตัวแทนของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่ทําการวิจัยดวยการวิเคราะหแ
สหสัมพันธแ (correlation analysis) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดิน และขอมูลแบบจําลองความสูงจากกรม
แผนที่ทหาร กับคาดัชนีพืชพรรณ จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและ
กรมแผนที่ทหาร กับคาดัชนีพืชพรรณ NDVI, SAVI และ RVI พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแเทากับ 0.57, 0.50 และ 0.59 ตามลําดับ แสดงถึงทิศทาง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 924 
 

ของความสัมพันธแเชิงบวก กลาวคือ เมื่อคาดัชนีพืชพรรณมีคาเพิ่มขึ้น ความตางระดับความสูงของขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมแผนที่ทหาร ใน
ตําแหนงที่ทําการประเมินจะมีคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซ่ึงบอกถึงความสอดคลองกันระหวางความตางระดับความสูงของขอมูลกับการมีพืชพรรณปกคลุมใน
พื้นที่ เนื่องมาจากขอมูลแบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมแผนที่ทหาร เป็นขอมูลแบบจําลองความสูงที่ผลิตเพื่อใชในประเทศ จึงทําให
ขอมูลความสูงของภูมิประเทศจากแบบจําลองความสูงใกลเคียงกับความสูงของภูมิประเทศจริงๆ และมีความคลาดเคลื่อนนอยกวา ขอมูล SRTM และ 
ASTER GDEM  ซ่ึงเป็นขอมูลแบบจําลองความสูงที่ผลิตเพื่อใชในระดับโลก  
 2. ความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูล SRTM และ ASTER GDEM กับคาดัชนีพืชพรรณ จากการศึกษาความสัมพันธแ
ระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูล SRTM และ ASTER GDEM กับ คาดัชนีพืชพรรณ NDVI, SAVI และ RVI พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ 
เทากับ -0.11, -0.03 และ -0.10 ตามลําดับ แสดงถึงทิศทางความสัมพันธแเชิงลบ กลาวคือ เมื่อคาดัชนีพืชพรรณมีคาเพิ่มขึ้น ความตางระดับความสูงของ
ขอมูล SRTM  และ ASTER GDEM ในตําแหนงที่ทําการประเมินจะมีคาลดลง หรือไมไดมีคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซ่ึงบอกถึงความไมสอดคลองกันระหวาง
ความตางระดับความสูงของขอมูลกับการมีพืชพรรณปกคลุมของในพื้นที่ เนื่องมาจาก ขอมูล SRTM และ ASTER GDEM เป็นขอมูลแบบจําลองความสูงที่
ผลิตเพื่อใชในระดับโลก ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ ขอมูลความสูงของพื้นผิวโลกจากแบบจําลองความสูงจึงมีคลาดเคลื่อนจากความสูงของพื้นผิวโลกจริงๆ 
มากกวาแบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมแผนที่ทหาร ที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในประเทศ  

จากผลการวิจัย แบบจําลองความสูงเชิงเลขที่สามารถนํามาใชประมาณคาความสูงของหมูไมได คือ แบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและ
กรมแผนที่ทหาร ซ่ึงเป็นแบบจําลองความสูงประเภท Digital Terrain Model (DTM) และ Digital Surface Model (DSM) ที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในประเทศ 
เนื่องจากมีความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลกับคาดัชนีพืชพรรณ ซ่ึงเป็นตัวแทนของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่อยูในระดับสูง :และสูง
กวาขอมูล ASTER GDEM และ SRTM  

 
การประมาณคําความสูงเฉลี่ยของหมูํไม๎ในพื้นที่อุทยานแหํงชาติคลองลาน  

การประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน เป็นการประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไม โดยอาศัยคาความตาง
ระดับความสูงของแบบจําลองความสูงเชิงเลขประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) กับความสูงของหมูไมจาก
การเก็บขอมูลภาคสนาม มาสรางเป็นสมการความสัมพันธแในรูปแบบของสมการเชิงเสน เพื่อนํามาใชสรางเป็นแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไม 
และประเมินความถูกตองดวยขอมูลเก็บวัดจากภาคสนาม แบบจําลองความสูงที่ใช ประกอบดวย แบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดิน และกรมแผนที่
ทหาร ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงกับความสูงเฉลี่ยของหมูไม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ 0.83 นํามาสราง
เป็นสมการความสัมพันธแในรูปแบบของสมการเชิงเสน มีสมการความ สัมพันธแ คือ  ̅  = 2.2826 + 0.81  ̅    คาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด เทากับ 0.69 นํา
สมการความสัมพันธแมาประมาณคาความสูงของหมูไม และนําคาความสูงของหมูไมที่ไดจากการประมาณดวยสมการมาวิเคราะหแทางสถิติโดยใชสถิติ t-test 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กับความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวาความสูงเฉลี่ยของ
หมูไมจากการประมาณดวยสมการกับความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนามไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเมื่อ
นําสมการความสัมพันธแมาสรางเป็นแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน (ภาพที่ 1) สามารถประมาณคาความสูง
ของหมูไมไดต่ําสุด เทากับ 11.10 เมตร สูงสุด เทากับ 51.69 เมตร และความสูงเฉลี่ย เทากับ 16.86 เมตร ซ่ึงมีความสูงนอยกวาความสูงเฉลี่ยที่วัดไดจาก
การเก็บขอมูลภาคสนามที่มีความสูงเฉลี่ย เทากับ 17.21 เมตร ทําการประเมินความถูกตองของแบบจําลอง โดยเปรียบเทียบคาความสูงของหมูไมที่ไดจาก
แบบจําลอง กับคาความสูงที่วัดไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา มีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง ( root mean square error; 
RMSE) เทากับ 2.37 ดัชนีความสอดคลอง (d) เทากับ 0.48 และคาความผิดพลาดสัมบูรณแเฉลี่ย (mean absolute error; MAE) เทากับ -2.05 ตามลําดับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไม 
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นําแบบจาํลองประมาณคาความสูงของหมูไมจากการวิจยั มาซอนทับกับสภาพการใชประโยชนแที่ดินในลุมน้ําสาขาน้าํตกคลองลาน จาก
โครงการเตรียมรับมือและปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษแ
ประเภทน้ําตก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2558) เพื่อจําแนกความสูงของปุาแตละชนิด (ภาพที่ 2) พบวา ปาุกาํลัง
ฟื้นตัวตามผลการจําแนกสภาพการใชประโยชนแที่ดิน มีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 16.58 เมตร ปุาเต็งรังมีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 17.82 
เมตร ปุาเบญจพรรณมีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 17.90 เมตรและปุาดิบแลงมีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 18.97 เมตร 

ซ่ึงความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการประมาณคานั้นสอดคลองกับความสูงของตนไมในปุาแตละชนิด ของกลุมสํารวจทรัพยากรปุาไม (2555) ที่ได
ทําการสํารวจทรัพยากรปุาไม เพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปุาไมในพื้นที่ปุาอนุรักษแที่อยู ในความรับผิดชอบ ที่พบวาในพื้นที่
อุทยานแหงชาติคลองลาน ปุาเต็งรังตนไมมีความสูงประมาณ 8-21.5 เมตร ปุาเบญจพรรณตนไมมีความสูงประมาณ 9-28.5 เมตร และปุาดิบแลง ตนไมมี
ความสูงประมาณ 13.5-29.5 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ความสูงของหมูไมในปุาแตละชนิดจากแบบจําลองประมาณคาความสงูของหมูไม 

สรุปและอภปิราย 
การประเมินแบบจําลองความสูงเชิงเลขประเภทตางๆ เพื่อหาแบบจําลองความสูงที่เหมาะสมสําหรับการประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไม

ดวยการวิเคราะหแสหสัมพันธแ (correlation analysis) ระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจําลองเชิงเลขกับคาดัชนีพืชพรรณ ซ่ึงเป็นตัวแทน
ของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นที่ พบวา ความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลแบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมแผนที่
ทหาร กับคาดัชนีพืชพรรณ NDVI, SAVI และ RVI มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ 0.57, 0.50 และ 0.59 ตามลําดับ เป็นความสัมพันธแเชิงบวก แสดงถึงความ
สอดคลองกันระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลกับการมีพืชพรรณปกคลุม และความสัมพันธแระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูล SRTM 
และ ASTER GDEM กับ คาดัชนีพืชพรรณ NDVI, SAVI และ RVI พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ -0.11, -0.03 และ -0.10 ตามลําดับ เป็น
ความสัมพันธแเชิงลบ แสดงถึงความไมสอดคลองกันระหวางคาความตางระดับความสูงของขอมูลกับการมีพืชพรรณปกคลุมในพื้นที่ เนื่องมาจาก ขอมูล SRTM 
และ ASTER GDEM เป็นแบบจําลองความสูงที่ผลิตเพื่อใชในระดับโลก ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ จึงทําใหความสูงของพื้นผิวโลกจากแบบจําลองความสูง มี
คลาดเคลื่อนจากความสูงของพื้นผิวโลกจริงๆ มาก ในการวิจัยครั้งนี้แบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมแผนที่ทหาร จึงมีความเหมาะสมในการ
นํามาสรางเป็นแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไม ในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน  

การประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน โดยอาศัยคาความตางระดับความสูงของแบบจําลองความสูงเชิงเลข
ประเภท Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) กับความสูงของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนาม มาสรางเป็นสมการความสัมพันธแ
ในรูปแบบของสมการเชิงเสน เพื่อนํามาใชสรางเป็นแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไม และประเมินความถูกตองดวยขอมูลเก็บวัดจากภาคสนาม 
แบบจําลองความสูงที่ใช ประกอบดวย แบบจําลองความสูงจากกรมพัฒนาที่ดิน และกรมแผนที่ทหาร ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธแระหวางคาความ
ตางระดับความสูงกับความสูงเฉลี่ยของหมูไม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ เทากับ 0.83 นํามาสรางเป็นสมการความสัมพันธแในรูปแบบของสมการเชิงเสน มี
สมการความสัมพันธแ คือ  ̅  = 2.2826 + 0.81  ̅    คาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด เทากับ 0.69 นําสมการความสัมพันธแมาประมาณคาความสูงของหมูไม 
และนํามาวิเคราะหแทางสถิติโดยใชสถิติ t-test กับความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อวิเคราะหแความ
แตกตางของคาเฉลี่ย พบวาความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการประมาณดวยสมการกับความสูงเฉลี่ยของหมูไมจากการเก็บขอมูลภาคสนามไมมีความแตกตาง
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กันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเมื่อนําสมการความสัมพันธแมาสรางแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน
สามารถประมาณคาความสูงของหมูไมเฉลี่ยไดเทากับ 16.86 เมตร ทําการประเมินความถูกตองของแบบจําลอง พบวา มีคารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (root mean square error; RMSE) เทากับ 2.37 ดัชนีความสอดคลอง (d) เทากับ 0.48 และคาความผิดพลาดสัมบูรณแเฉลี่ย 
(mean absolute error; MAE) เทากับ -2.05  

ในการประมาณคาความสูงของหมูไมสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ไดนําแบบจําลองประมาณคาความสูงของหมูไมมาซอนทับกับสภาพการใช
ประโยชนแที่ดินในลุมน้ําสาขาน้ําตกคลองลาน เพื่อจําแนกความสูงของปุาแตละชนิด พบวา ปุากําลังฟื้นตัวตามผลการจําแนกสภาพการใชประโยชนแที่ดิน  
มีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 16.58 เมตร ปุาเต็งรัง มีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 17.82 เมตร ปุาเบญจพรรณ มีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 
17.90 เมตรและปุาดิบแลง มีความสูงเฉลี่ยของหมูไม เทากับ 18.97 เมตร สอดคลองกับความสูงของตนไมในปุาแตละชนิดจากการสํารวจทรัพยากรปุาไม
ของกลุมสํารวจทรัพยากรปุาไม (2555) สามารถนําไปศึกษาตอในเรื่องของประเมินผลผลิตและการกักเก็บคารแบอนของไมได เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มี
ความสะดวกและรวดเร็ว ในการประมาณการกักเก็บคารแบอนของไม ซ่ึงเป็นขอมูลที่สําคัญตองานทางดานการปุาไม 

 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ในการประมาณคาความสูงของหมูไม หากมขีอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่และความถูกตองสูงๆ มาใชก็จะทํา
ใหสามารถประมาณคาความสูงเฉลี่ยของหมูไมไดใกลเคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น เชน ขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขจากระบบ Lidar เป็นตน 

2. ในการวิเคราะหแคาดัชนีพืชพรรณ ยังมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงอื่นที่สามารถวิเคราะหแคาดัชนีพืชพรรณได  เชน ดาวเทียมไทยโชติ 
ดาวเทียมอเนกประสงคแขนาดเล็ก (Small Multi-Mission Satellite หรือเรียกวา “SMMS”) เป็นตน  

3. ในงานวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาในเรื่องของการประเมินผลผลิตและการกักเก็บคารแบอนของไมในพื้นที่ทําการวิจัยดวย เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ในการประมาณการกักเก็บคารแบอนของไม ซ่ึงเป็นขอมูลที่สําคัญตองานทางดานการปุาไม 
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ระดับก๏าซเรดอนภายในอาคารเรียน อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
Indoor Radon levels in School at Yaha District, Yala Province 

 
พวงทิพย๑ แก๎วทับทิม1*,  พชิรารัฐ โสลา2 และ ทิพวรรณ  คงภักดี3 

Pungtip Kaewtubtim,  Phachirarat Sola  and Tippawan Kongpagdee 
 

บทคัดยํอ 
 ก฿าซเรดอนเป็นก฿าซกัมมันตรังสี มีแหลงที่มาจากดิน และ วัสดุกอสราง และสะสมในอาคารที่อยูอาศัย เป็นสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็งปอดใน
มนุษยแไดเป็นอันดับสองรองจากบุหรี่ ระบบการระบายอากาศมีอิธิพลตอความเขมขนของก฿าซเรดอนภายในอาคาร งานวิจัยนี้ตองการศึกษาความเขมขน
ของก฿าซเรดอน และปริมาณรังสียังผลประจําปีภายในอาคารเรียน ที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยใชวิธีวางแผนฟิลแม CR-39 ใหเรดอนผานมากระทบเป็น
เวลา 30 วัน พบวา คาความเขมขนของก฿าซเรดอนภายในอาคาร และปริมาณรังสียังผลรายปีมีคาอยูระหวาง 7.16±1.12 ถึง 8.20±3.16 Bq·m-3 และ 
0.18±0.03 ถึง 0.21±0.08 mSv·y-1 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑแที่ปลอดภัย 
 
ค าส าคัญ : ความเขมขนของก฿าซเรดอน รังสียังผล อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  
 
Abstract 
 Radon is released from soil and building materials and can accumulate in residential buildings. It is know to be the first 
leading cause of lung cancer among non-smokers. Ventilation systems strongly influence indoor radon concentrations. This paper 
are study indoors radon concentration and annual effective in building school at Yaha district, Yala province using a Cr-39 passive 
radon detectors for 30 days. The average indoor radon concentration and annual effective  have been determined for the 
schools in 3 sub-district of Yaha district as between 7.16±1.12 - 8.20±3.16 Bq·m-3  and 0.18±0.03 - 0.21±0.08 mSv·y-1, respectively. 
This is a safe level. 
 
Keywords : Radon concentration, Annual effective, Yaha district Yaya Province 
 
บทน า 
 ก฿าซเรดอน (Radon gas) คือก฿าซกัมมันตรังสีที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีรส และไมสามารถรับรูไดโดยประสาทสัมผัสของมนุษยแ และการที่เรดอนมี
สถานะเป็นก฿าซจึงสามารถเขาสูรางกายไดโดยระบบทางเดินหายใจ (Respiration) และไปสะสมในบริเวณเนื้อเยื่อปอด (Lung tissue) เมื่อเวลาผานไปก็
จะสลายตัวไปเป็นโพโลเนียมโดยการปลดปลอยอนุภาคแอลฟา (Alpha particle) ออกมา โดยที่อนุภาคแอลฟานี้มีประจุบวกสอง สามารถทําใหอะตอมที่
แอลฟาเคลื่อนที่ผานแตกตัวเป็นไอออนไดดี และนอกจากนี้โพโลเนียมซ่ึงเป็นนิวไคลดแกัมมันตรังสีจะฝใงตัวอยูในเนื้อเยื่อแลวสลายตัวตอไปจนกวาจะเสถียร 
ทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเสียหาย ซ่ึงองคแการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ไดประกาศใหก฿าซเรดอนเป็นสาเหตุอันดับที่สองของ
มะเร็งปอดรองจากบุหรี่ (Srisuwan et al, 2013) และนอกจากนี้ ICRP ไดกําหนดมาตรฐานของก฿าซเรดอนอยูที่ 200 ถึง 300 Bq·m-3 (Xiea et al., 
2012)  อยางไรก็ตาม ก฿าซเรดอนเกิดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียมที่มีอยูในหิน ดิน และทรายทั่วไปในโลก ดังนั้นไมวาจะทํากิจกรรมใดหรืออยูที่
ไหน มนุษยแจะไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับก฿าซชนิดนี้ได และในปใจจุบัน มนุษยแใชชีวิตอยูภายในอาคารเป็นสวนใหญ และก฿า ซเรดอนก็สามารถ
แพรกระจายเขาไปสะสมภายในอาคารได ผูที่อยูอาศัยภายในอาคารจึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากการหายใจเอาก฿าซเรดอนเขาไป  การสะสมของก฿าซ
เรดอนภายในอาคารบานเรือน มีที่มาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่  ที่มียูเรเนียม ทอเรียม เป็นสวนประกอบในหิน หรือดิน โดยเฉพาะหินอัคนี
ประเภทหินแกรนิตเป็นสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการปลดปลอยก฿าซเรดอนในปริมาณสูง ซ่ึงเรดอนที่มีคุณสมบัติเป็นก฿าซ เมื่อแผออกมาจากตนกําเนิดจึง
สามารถเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางๆ เชน ลม แลวเขาสูอาคารผานทางรอยแตกของผนัง รอยแตกของพื้นหรือน้ําบาดาล เมื่อก฿าซเรดอนเขาไปภายในอาคาร
แลวไมมีการระบายออกก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนมีปริมาณสูง มีการศึกษาก฿าซเรดอนที่สะสมภายในอาคารที่สามารถใชเป็นขอมูลไดวาภายในอาคารมีการสะสม
ก฿าซเรดอนซ่ึงมีที่มาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่  เชน Kapdan & Altinsoy (2012) ทําการศึกษาก฿าซเรดอนภายในอาคารเรียน และอาคาร
บานเรือน โดยเลือกอาคารที่ไกลเคียงกัน และเป็นอาคารที่มีโครงสรางเป็นคอนกรีต พบวาก฿าซเรดอนในอาคารบานเรือนมีคาสูงกวาก฿าซเร ดอนภายใน
โรงเรียนเพราะเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดแผนดินไหว มีการแพรกระจายของก฿าซเรดอนขึ้นมาจากรอยแยกของดินเขาสูอาคาร Wanabongse et al. (2005) ทํา
การวัดก฿าซเรดอนภายในอาคารที่อําเภอภูเวียงจังหวัด ขอนแกน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา พบวาปริมาณก฿ าซ
เรดอนอยูที่ระดับ 21±7, 21±6 และ 52±17 Bq·m-3 ตามลําดับ อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ซ่ึงอยูตดิกับทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา มีคาเป็นสอง
เทาของอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน และอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จะเห็นไดวาคาที่ตรวจวัดไดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเขมขนของก฿าซเรดอน
ในบานเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ตลอดจนหลาย ๆ ประเทศในเอเชียแลวมีคาสูง นั่นแสดงใหเห็นวาในประเทศไทยในบางพื้นที่มี
ปริมาณก฿าชเรดอนสูง จากการศึกษาระดับก฿าซเรดอนทั้งใน และตางประเทศ แสดงใหเห็นวาทั้งสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคาร และ

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยแ ภาควิชาวิทยาศาสตรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ Corresponding author e - mail : pungtip.k@psu.ac.th 
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแแหงชาติ (องคแการมหาชน) อําเภอองครักษแ จังหวัดนครนายก 
3 ภาควิชาวิทยาศาสตรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 
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ลักษณะของอาคาร มีผลตอการสะสมของก฿าซเรดอนภายในอาคาร สําหรับพื้นที่ที่ทําการศึกษาคือ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา มีสภาพทางธรณีวิทยาที่เป็น
ภูเขาหินแกรนิตสลับซับซอน และจากการศึกษาปริมมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา พบวามีคา 4.88±0.36 ppm ซ่ึงถา
หากปริมาณยูเรเนียมมากกวา 4 ppm แสดงวาพื้นที่จังหวัดยะลามีศักยแทางเรดอนสูง (พวงทิพยแ, 2545) และนอกจากนี้ในอดีตมีการทําเหมืองแรดีบุกกัน
อยางกวางขวาง ถึงแมวาในปใจจุบันเหมืองแรเหลานี้ไดเลิกทําการไปแลวแตแรธาตุกัมมันตรังสียังคงหลงเหลืออยู และมีการสลายตัวต ลอดเวลา จึง
คาดการณแวาภายในอาคารเรียน ที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา นาจะมีการสะสมของก฿าซเรดอนในปริมาณสูง  
 
วัตถุประสงค๑ 
 1. เพื่อศึกษาความเขมขนของก฿าซเรดอนในอาคารเรียน บริเวณอําเภอยะหา จงัหวัดยะลา 
 2. เพื่อศึกษาปริมาณรังสียังผลของก฿าซเรดอนในอาคาร บริเวณอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 วัสดุ และอุปกรณ๑ 
 1. แผนฟิลแม CR-39   2. บีกเกอรแ 
 3. ถวยพลาสติก   4. กลองจุลทรรศนแ 
 5. water bath   6. กระจกปิดสไลดแ 
 7. โซเดียมไฮดรอกไซดแ (NaOH) 8. น้ํากลั่น 
 วิธีการวิจัย 
  วัดก฿าซเรดอนภายในอาคารเรียนในพื้นที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยศึกษาก฿าซเรดอนภายในอาคารในสามตําบล คือ ตําบลตาชี ตําบลละแอ 
และตําบลบาโงยซิแน ทําการสุมเลือกโรงเรียนตําบลละ 2 โรง และติดตั้ง solid-state nuclear track detector ชนิด CR-39 ไวภายในอาคารในสองระดับ 
คือที่ระดับพื้นหนึ่งจุด และที่ระดับสูงเหนือพื้นขึ้นมาหนึ่งเมตรอีก 1 จุด ในลักษณะอาคารที่เหมือนกันทั้งโครงสรางที่เป็นคอนกรีต หองที่วางเครื่องวัดเป็น
หองที่อยูชั้น 1 และเป็นหองที่มีการระบายอากาศต่ํา วางแผนฟิลแมไวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจึงนําแผนฟิลแมมาเขา
กระบวนการกัดรอย (etching) เพื่อขยายรอยที่รังสีแอลฟาทําไวบนแผนฟิลแม การสลักนี้ทําไดโดยการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดแ 6.25 N ที่อุณหภูมิ 
87 °C เวลา 1.5 hr เมื่อผานกระบวนการสลักแลวจึงทําการนับรอยที่เกิดจากการกระทบของรังสีแอลฟา โดยนําแผนฟิลแมไปถายภาพดวยกลองจุลทรรศนแ 
กําลังขยาย 400 เทา เป็นภาพถายดิจิตอลที่แสดงถึงรอยของรังสีแอลฟาที่มาตกกระทบแผนฟิลแม นําภาพถายดิจิตอลไปนับจํานวนรอยดวย program 
motic หลังจากนั้นนําผลที่นับไดเป็นจํานวนรอยตอไมโครเมตรไปเปรียบเทียบกับแผนฟิลแมมาตรฐานที่นําไปอาบความเขมรังสีที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ซ่ึงแผนฟิลแมมาตรฐานกัดรอยในสภาวะเดียวกับแผนฟิลแมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหแหาความเขมขนของก฿าซเรดอนบนแผนฟิลแมตัวอยางในหนวย (Bq·m-3) 
สามารถหาคาความเขมขนของก฿าซเรดอนของแตละอาคารโดยคํานวณจากสมการที่ 1 
 

     C = 
 

  
    (1)    

 เมื่อ C คือ ความเขมขนของก฿าซเรดอน (Bq·m-3)   คือ track dencity (T·cm-2) k คือ calibration factor (track cm-2·(Bq·m-3)-1·h-1) และ t 
คือ exposure time (hour) นอกจากนี้ยังสามารถคํานวณหาปริมาณรังสียังผลรายปีที่ผูอยูอาศัยมีโอกาสไดรับ (ไมเกิน 1 mSv·y-1) จากสมการที่ 2 (ธัช
พงศแ และคณะ, 2555) 
 

    =           (2)  
 

 เมื่อ H คือ ปริมาณรังสียังผลรายปี (mSv·y-1) F คือ Equilibrium factor สําหรับภายในอาคารมีคาเทากับ 0.4 T คือ Exposure period มีคา
เทากับ 7,000 h·y-1 D คือ Dose Conversion Factor หรือ DCF เทากับ 9×10-9 Sv(Bq·h·m-3)-1 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาก฿าซเรดอนภายในอาคาร บริเวณอําเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยการวางแผนฟิลแม CR-39 ในอาคารเรียน เมื่อนําแผนฟิลแมมาเขา
สูกระบวนการกัดรอย จะไดแผนฟิลแมที่มีรอยอนุภาคดังภาพที่ 1 และเมื่อคํานวณคาความเขมขนเฉลี่ยของก฿าซเรดอนภายในอาคารแสดงไวดังตารางที่ 1 
โดยตําบลตาชี ตําบลละแอ และตําบลบาโงยซิแน มีคา 8.20±3.16, 7.56±0.57 และ 7.16± 1.12 Bq·m-3 ตามลําดับ  และปริมาณรังสียังผลรายปีใน
ตําบลตาชี ตําบลละแอ และตําบลบาโงยซิแน มีคา0.21±0.08, 0.19±0.01 และ 0.18±0.03 mSv·y-1 ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณรังสียังผลแปรผันโดยตรงกับ
ความเขมขนเฉลี่ยของก฿าซเรดอนภายในอาคาร จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาคาความเขมขนเฉลี่ยของก฿าซเรดอนภายในอาคารในตําบลตาชีมีคาความเขมขน
ของก฿าซเรดอนสูงที่สุด และตําบลบาโงยซิแนมีคาความเขมขนของก฿าซเรดอนต่ําที่สุด 
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ภาพที่ 1 แผนฟิลแมที่มีรอยอนภุาคแอลฟาจากการสลายตัวของก฿าซเรดอน 
 
ตารางที ่1 ความเขมขนของก฿าซเรดอน (Bq·m-3) ในอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ชื่อต าบล ความเข๎มข๎นของก๏าซเรดอน (Bq·m-3) ปริมาณรังสียงัผลรายปี (mSv·y-1) 

ตาชี 8.20±3.16 0.21±0.08 
ละแอ 7.56±0.57 0.19±0.01 

บาโงยซิแน 7.16±1.12 0.18±0.03 
เฉลี่ย 7.64±0.53 0.19±0.01 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาปริมาณรังสียังผลรายปีแปรผันตรงกับคาความเขมขนของก฿าซเรดอนภายในอาคาร ถาหากคาความเขมขนของ
ก฿าซเรดอนภายในอาคารมากปริมาณรังสียังผลรายปีก็จะมากตามไปดวย ดังแผนภูมิแสดงความเขมขนของก฿าซเรดอนภายในอาคาร และปริมาณรังสียังผล
รายปีในภาพที่ 2 และ 3 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความเขมขนของก฿าซเรดอน (Bq·m-3) ในอําเภอยะหา จงัหวัดยะลา 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงปริมาณรังสียังผลรายปี (mSv·y

-1
) ในอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 
 คาความเขมขนของก฿าซเรดอนภายในอาคาร และปริมาณรังสียังผลของอาคารภายในโรงเรียนในทั้งสามตําบลมีคาใกลเคียงกัน ซ่ึงอยูในชวง 
7.16±1.12 ถึง 8.20±3.16 Bq·m-3 และ 0.18±0.03 ถึง 0.21±0.08 mSv·y-1 ตามลําดับทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ในตําบลที่
ทําการศึกษาถูกลอมรอบดวยเทือกเขาเป็นแนวยาว และเป็นเทือกเขาหินแกรนิตที่มีการวิจัยแลววาหินแกรนิตเป็นแหลงของก฿าซเรดอน (Al-Jarallah (2001) 
and Chen et al. (2010)) โดยสภาพภูมิประเทศของตําบลตาชี ตําบลละแอ และตําบลบาโงยซิแน ในอําเภอยะหา จังหวัดยะลา แสดงไวดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ภูมปิระเทศของพื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

นอกจากสภาพทางธรณีวิทยาที่สงผลตอคาความเขมขนของก฿าซเรดอนแลว ลักษณะของอาคารที่ใชเป็นพื้นที่ศึกษาก็มีผลตอคาความเขมขน
ของก฿าซเรดอนเพราะถาหากภายในอาคารที่นําแผนฟิลแมไปวางเป็นอาคารที่ปูพื้นดวยกระเบื้องแกรนิต ก็จะทําใหคาความเขมขนที่ไดมีคาสูง และยิ่งถาเป็น
อาคารที่ปิดทึบก็จะมีการสะสมก฿าซเรดอนไดดี แตเนื่องจากอาคารเรียนที่ใชในการทําการวิจัยนี้เป็นอาคารที่ปูพื้นดวยคอนกรีต และคอนขางโปรง จึงทําให
คาความเขมขนของก฿าซเรดอนที่วัดไดมีคาต่ําเมื่อเทียบกับการศึกษาความเขมขนของก฿าซเรดอนภายในอาคาร ในอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม และอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา (Wanabongse et al., 2005) และในพื้นที่ที่มียูเรเนียมของเมือง Kitongo ประเทศ
แทนซาเนีย (Saïdou et al, 2014) อยางไรก็ตามเม่ือนําไปเทียบกับคามาตรฐานที่ ICRP ไดกําหนดมาตรฐานของความเขมขนของก฿าซเรดอน และปริมาณ
รังสียังผลรายปีอยูที่ 200 ถึง 300 Bq·m-3 และ 1 mSv·y-1 ตามลําดับ พบวาความเขมขนของก฿าซเรดอน และปริมาณรังสียังผลรายปีในตําบลตาชี ตําบล
ละแอ และตําบลบาโงยซิเเนอยูในเกณฑแปลอดภัย 

 
 

https://www.google.co.th/maps
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ผลกระทบของปรากฏการณ๑เอ็นโซํตํอจ านวนประชากรปลาที่ได๎จากการท าประมงในอําวไทย 
The Impacts of ENSO on Marine Fishery in the Gulf of Thailand 

 
ระวีวรรณ  สุวรรณพิมล1 และ ภาณุ  ตรัยเวช2 

Raweewan  Suwanpimon  and Panu Trivej 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของปรากฏการณแเอ็นโซตอจํานวนประชากรปลาที่จับไดจากการทําประมงในบริเวณอาวไทย ซ่ึงนํา
ขอมูลทางดานสมุทรศาสตรแที่ประกอบดวยอุณหภูมิน้ําทะเล และความเค็ม ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา คือ ขอมูลปริมาณฝน ซ่ึงเมื่อนําขอมูลจํานวนปลาและ
ปริมาณน้ําฝน มาศึกษาหาคาความสัมพันธแพบวามีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน แตเนื่องจากปี พ.ศ. 2551 เรือประมงของไทยจํานวนหนึ่งไดไปขึ้ น
ทะเบียนเปลี่ยนสัญชาติเป็นเรือประมงอินโดนีเซีย ทําใหสัตวแน้ําที่จับไดไมสามารถนับเป็นสัตวแน้ําของประเทศไทย และเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได
เกิดอุทกภัยครั้งใหญ ทําใหมวลน้ําเสียจํานวนมากไหลลงสูทะเล จํานวนปลาที่จับไดจึงมีปริมาณลดลง และคาความสัมพันธแของจํานวนปลา อุณหภู มิน้ํา
ทะเล ความเค็ม และปริมาณน้ําฝน มีแนวโนมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหมายถึงเมื่อฝนตกก็จะชะลางธาตุปริมาณอาหารตาง ๆ จํานวนมากไหลล งสู
ทะเล ก็จะเกิดปรากฏการณแแพลงกแตอนบลูม หรือปรากฏการณแน้ําทะเลเปลี่ยนสี ซ่ึงเกิดจากการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของแพลงกแ
ตอน เมื่อเกิดปรากฏการณแนี้ สัตวแน้ําตางๆ ก็จะมากินแพลงกแตอนเป็นอาหารจึงทําใหจับสัตวแน้ําไดในปริมาณมาก และเมื่อนํามาหาคาความสัมพันธแกับดัชนี 
SOI และปริมาณน้ําฝนจะพบวา มีคาความสัมพันธแกันที่คอนขางสูง คือ R2 = 0.73 ซ่ึงแสดงไดวาปริมาณน้ําฝนและคาดัชนี SOI มีความสัมพันธแกัน 
 
ค าส าคัญ : ปรากฏการณแเอ็นโซ, จํานวนประชากรปลา, อุตุนิยมวิทยา 
 
Abstract 
 The aim of this research is to study the impacts of ENSO on marine fishery, which was catched in the Gulf of Thailand, 
by used oceanographic parameters include sea surface temperature, salinity and meteorology, rainfall to study relationship. The 
relationship of marine fishery and rainfall is positive but there are some ships, which hold be Thai nationality exchange to be 
Indonesian ship and these fishes cannot include be Thailand product in 2008.  In 2011, Thailand was flooded, and waste water 
flowed to the sea so that the fishes were decline. Moreover the relationship of these parameters; marine fishery, sea surface 
temperature, salinity and rainfall is positive. When rainfall increased, it irrigated the nutrient to the sea and became the plankton 
blooms or the red tide. These phenomenon contribute to feed the fishes and they can catch many fishes. The relationship of SOI 
index with the rainfall is R2 = 0.73 and can define this relationship is positive. 
 
Keywords : ENSO, Marine Fishery, Meteorology 
 
บทน า 

มหาสมุทรมีอิทธิพลตอภูมิอากาศ เนื่องจากมหาสมุทรมีพื้นที่กวางใหญมีมวลของน้ํามหาศาลที่สามารถเก็บความรอนจากดวงอาทิตยแเป็น
ปริมาณมาก ความรอนที่มวลของน้ําในมหาสมุทรไดรับจะมีผลใหอุณหภูมิของน้ําเพิ่มสูงขึ้นและลดลงอยาชา ๆ อุณหภูมิบนพื้นน้ําจะไมสูงหรือต่ําอยาง
รุนแรงในชวงที่เป็นฤดูรอนหรือฤดูหนาว และความรอนของมหาสมุทรยังเป็นแหลงของไอน้ําที่ระเหยเขาสูบรรยากาศ ไอน้ําเป็นตัวการที่กอใหเกิดหยาดน้ํา
ฟูาบนพื้นโลกและน้ําฝนเป็นแหลงน้ําจืดที่สําคัญของมนุษยแ น้ําจืดจากน้ําฝนเป็นการกลั่นน้ําเค็มจากมหาสมุทรโดยกระบวนการธรรมชาติ มหาสมุทรยังเป็น
ที่อยูอาศัยของพืชและสัตวแน้ําจํานวนมาก พืชและสัตวแน้ําเหลานี้เป็นประโยชนแตอมนุษยแหลายดาน ที่สําคัญคือเป็นอาหารใหกับมนุษยแ  
 ปรากฏการณแเอ็นโซเป็นปรากฏการณแที่เกิดจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพทางสมุทรศาสตรแมีสภาพผิดปกติไปจากเดิม ซ่ึงพารามิเตอรแที่
สําคัญทางดานอุตุนิยมวิทยาที่เป็นตัวบงชี้ที่เป็นผลเน่ืองมาจากการเกิดปรากฏการณแเอ็นโซมีดังนี้ ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ 
ปริมาณฝน ซ่ึงปใจจัยทางอุตุนิยมวิทยานี้ถามีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลทําใหสภาพทางสมุทรศาสตรแมีการเปลี่ยนแปลงดวย ซ่ึงพารามิเตอรแที่สําคัญทาง
สมุทรศาสตรแที่เป็นผลเนื่องจากปรากฏการณแเอ็นโซ คือ อุณหภูมิผิวน้ําทะเล 
 ดังนั้น ผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญจึงไดทําการศึกษาปรากฏการณแเอ็นโซที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวาสงผลกระทบตอการทําประมงของประเทศ
ไทยอยางไรบาง ผูจัดทําไดทําการวิเคราะหแโดยเจาะจงในการสํารวจจํานวนประชากรของปลาที่อาศัยอยูในบริเวณอาวไทย อุณหภูมิของน้ําทะเล ความเค็ม 
เพื่อเป็นประโยชนแในดานการหาความสัมพันธแของปรากฏการณแเอ็นโซกับจํานวนประชากรของปลาที่อาศัยอยูในบริเวณอาวไทย 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแของปรากฏการณแเอ็นโซตอจํานวนประชากรปลาที่ไดจากการทําประมงในอาวไทย 
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสมุทรศาสตรแที่ประกอบดวยอุณหภูมิน้ําทะเล และความเค็ม และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา คือ ขอมูลปริมาณฝน วามี

ความสัมพันธแตอปรากฏการณแเอ็นโซหรือไม 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
 ทฤษฎีของปรากฏการณแเอ็นโซ เป็นปรากฏการณแ ENSO (El Nino and Southern Oscillation) ปรากฏการณแ ENSO เป็นการรวมตัวของการ
เปลี่ยนแปลงระหวางระบบมหาสมุทรจากปรากฏการณแ El Nino และการผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใตที่เรียกวา Southern Oscillation ซ่ึง
ปรากฏการณแ El Nino เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของมวลน้ําอุนในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยแสูตร โดยอิทธิพลจากความแตกตางของความกด
อากาศต่ําในบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกกับความกดอากาศสูงในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต เมื่อความแตกตางของความกดอากาศทั้ง 2 บริเวณ
นี้ลดลง ทําใหลมสินคาที่พัดอยูประจําในบริเวณระหวางแถบศูนยแสูตรและที่ละติจูด 30 องศาใต คือลมสินคาตะวันออกเฉียงใต (Glantz, 1984) ซ่ึงปกติจะพัด
จากตะวันออกไปทางตะวันตกและเกิดเป็นประจําในชวงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธแของทุกปี แตเมื่อเกิดปรากฏการณแ  El Nino ลมสินคาจะออน
กําลังลงหรือพัดกลับทิศในทิศตรงกันขามกอใหเกิดคลื่นมหาสมุทรใตผิวน้ําพัดเอามวลน้ําอุนไปในทิศทางที่สวนกลับทิศทางเดิม มวลน้ําอุนบริเวณแปซิฟิก
ตะวันตกเคลือ่นไปแทนที่มวลน้ําอุนแปซิฟิกตะวันออก ทําใหบริเวณนี้เกิดการจมตัวลงของชั้น Thermocline และเมื่อเกิดการไหลเวียนเขาสูชายฝใ่งตะวันตกของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ทําใหมวลน้ําอุนรวมกับผิวหนาน้ําทะเลเดิม ผิวหนาน้ําทะเลบริเวณนี้จะอุนขึ้นและมวลน้ําอุนนี้จะแผขยายออกไปถึงตอนกลาง
ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยแสูตร ทําใหผิวหนาน้ําทะเลทางตะวันออกถึงตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยแสูตรอุนขึ้นกวาปกติและยังทํา ให
กระบวนการ Upwelling (การที่น้ําทะเลลึกและเย็นซ่ึงมีสารอาหารที่ละลายอยูมากผุดขึ้นมาที่ระดับใกลผิวน้ําบริเวณชายฝใ่งทะเล) เกิดขึ้นนอยกวาปกติ ทําให
ความอุดมสมบูรณแของสัตวแน้ํามีปริมาณลดลง (สุรัตตา, 2549) และการเกิดปรากฏการณแ El Nino นี้ ยังสงผลใหสภาพภูมิอากาศของชายฝใ่งทั้ง 2 ดานของ
มหาสมุทรแปซิฟิก ดานอินโดนีเซียและออสเตรเลียมีสภาพอากาศที่แหงแลง ในขณะที่ทางดานเปรูและเอกวาดอรแนั้นมีน้ําทวม ปรากฏการณแ El Nino ทําใหเกิด
สภาพอากาศที่ผิดปกติ โดยบางครั้งทําใหเกิดฝนตกที่ชายฝใ่งที่เป็นทะเลทรายของแอฟริกาใต ซ่ึงปีที่ไมเกิดปรากฏการณแนี้ฝนจะไมตก ปรากฏการณแ ENSO จะ
เกิดโดยเฉลี่ย 1 ครั้ง ในรอบ 2 - 7 ปี และระยะเวลาในการเกิดจะนานถึง 12 – 18 เดือน สวนการผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต (Southern Oscillation) 
เป็นปรากฏการณแที่เกิดสัมพันธแตอเนื่องกับความแตกตางของระบบความกดอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงกึ่งเขตรอนแถบแปซิฟิกใต (South Pacific 
Subtropical High) และบริเวณความกดอากาศต่ําแถบศูนยแสูตรบริเวณประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian Equatorial Low) จะเกิดการหมุนเวียนของอากาศ
จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําระหวางมหาสมุทรทั้งสอง (Quinn et al., 1978 อางใน ปริญ, 2555) มีการกําหนดเป็นคา
ดัชนีที่แสดงถึงความผันผวนของระบบอากาศในซีกโลกใต หรือที่เรียกวา Southern Oscillation Index (SOI) ทั้งนี้ จะคํานวณคาดัชนีนี้จากความแตกตางของ
ความกดอากาศระหวางเมืองดารแวิน (Darwin) ประเทศออสเตรเลีย ที่พิกัด 12 องศา 26 ลิปดาใต 130 องศา 52 ลิปดาตะวันออก เป็นตัวแทนความกดอากาศ
ของมหาสมุทรแปซิฟิกฝใ่งตะวันตกและความกดอากาศที่เกาะตาฮิติ (Tahiti, Society Island) ที่พิกัด 10 องศา 33 ลิปดา ใต 149 องศา 20 ลิปดา ตะวันออก ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกฝใ่งตะวันออก โดย Sir. Gilbert Walker เมื่อปี ค.ศ. 1920 (บุญธรรม, 2542 อางใน ปริญ, 2555) 

ปรากฏการณแ ENSO จะมี 2 สภาวะ คือ อุณหภูมิที่ผิวหนาน้ําทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกแปซิฟิกเขตศูนยแสูตรมีคาสูงกวาปกติจาก
ปรากฏการณแ El nino เรียกวา Warm phase และต่ํากวาคาปกติจากปรากฏการณแ La nina เรียกวา Cool Phase  

อิทธิพลและและผลกระทบของปรากฏการณแ ENSO แมวาปรากฏการณแ ENSO จะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยแสูตร แตยังสงผล
กระทบตอระบบมหาสมุทรและบรรยากาศทั่วโลกและครอบคลุมเป็นพื้นที่บริเวณกวาง เชน อุณหภูมิผิวน้ําทะเลสูงขึ้นและเกิดสภาวะแหงแลงในบางพื้นที่ 
แตในบางพื้นที่จะไดรับความชุมชื้นมากเกินกวาปกติ ทําใหเกิดฝนตกหนักกอใหเกิดอุทกภัยได นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดความผันผวนของระบบอากาศและ
การเกิด 1 คร้ัง จะสงผลตอเนื่องไปเป็นระยะเวลานานประมาณ 12 – 18 เดือน มีผลใหเกิดความผิดปกติตอฤดูกาล เนื่องจากปรากฏการณแ ENSO เป็น 
Air – Sea Interaction ดังนั้น บริเวณชายฝใ่งจึงเป็นบริเวณที่จะไดรับผลกระทบจากปรากฏการณแ ENSO มากกวาบริเวณอื่น ๆ นอกจากนี้บริเวณชายฝใ่ง
ประเทศไทยยังไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผลกระทบจากปรากฏการณแ  
ENSO สําหรับประเทศไทยพบวา ในปี พ.ศ. 2541 – 2542 ทําใหสภาพลมฟูาอากาศ และคาอุตุนิยมวิทยาผิดปกติไป เชน ความเร็วลม ความกดอากาศ 
การเกิดลมมรสุม ปริมาณฝน และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี ทั้งยังพบวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรแนวชายฝใ่ง เชน พื้นที่ปุาธรรมชาติ ปุาชายเลน 
และการเปลี่ยนแปลงชายฝใ่งอีกดวย 

คาดัชนี SOI (Southern Oscillation Index) นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกไดมีการตกลงกันวา ใหมีการใชความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเลที่เกาะ
ตาฮิติ (กลางมหาสมุทรแปซิฟิก) เป็นตัวแทนของระบบความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกใต และความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเลที่เมืองดารแวิน ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นตัวแทนระบบความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรอินเดียและออสเตรเลีย และคาความแตกตางระหวางคาที่สูงหรือต่ําจากคาปกติ 
(pressure anomalies) ของความกดอากาศของเมืองทั้งสอง คือ ที่ตาฮิติหักลบกับดารแวิน จะถูกใชใหเป็นดัชนีบอกถึงการผันแปรของระบบอากาศในซีก
โลกใต Southern Oscillation Index (SOI) ซ่ึงจะใชคานี้เป็นสัญญาณบอกถึงการเกิดปรากฏการณแ ENSO 

อุณหภูมิน้ําทะเล เป็นคุณสมบัติทางฟิสิกสแที่สําคัญประการหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะเกี่ยวพันถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของน้ําทะเลในดานฟิสิกสแ เชน ความ
หนาแนน การเกิดกระแสน้ํา และทางดานเคมี เชน ความเค็ม (Salinity) การละลายของสารตาง ๆ ในน้ําทะเล เป็นตน 

ความเค็มน้ําทะเล เป็นคุณสมบัติทางเคมีของน้ําทะเล แตเนื่องจากมีความสัมพันธแกับคุณสมบัติทางฟิสิกสแของน้ําทะเลที่สําคัญ คือ ความ
หนาแนนจึงจําเป็นตองกลาวถึงความเค็มในลักษณะเดียวกับคุณสมบัติทางฟิสิกสแของน้ําทะเลตัวอื่น ๆ หนวยของความเค็มเป็นกรัม (ของปริมาณเกลือแร) 
ตอกิโลกรัม (น้ําหนักของน้ําทะเล) แตโดยทั่วไปจะกลาวถึงความเค็มในหนวย part per thousand (ppt) น้ําทะเลเป็นสารละลายที่มีเกลือของธาตุตาง ๆ 
เชน คลอไรดแ, ซัลเฟต, แคลเซียม, แมกนีเซียม, โปแตสเซียม ละลายอยู 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
อุปกรณแ  
1. จํานวนประชากรปลาที่จับไดบริเวณอาวไทย โดยขอขอมูลสถิติปริมาณและมูลคาสัตวแน้ํา ณ ทาขึ้นปลาน้ําเค็ม ประจําปี พ.ศ. 2550 - 2557 

ของกรมประมง  
2. ขอมูลอุณหภูมิน้ําทะเลและความเค็ม ของกรมควบคุมมลพิษ  
3. ขอมูลดัชนี ENSO ที่ประกอบดวยขอมูล SOI ในชวงปี พ.ศ. 2550 – 2557 
4. ชุดโปรแกรมวิเคราะหแทางสถิติ (SPSS Version 15) 
วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาขอมูลในชวงปีที่เกิดปรากฏการณแ El Nino และปีสภาวะปกติ ในชวงปี พ.ศ. 2550 – 2557 โดยอาศัยขอมูลดัชนี SOI 
2. นําขอมูลอุณหภูมิน้ําทะเล, ความเค็ม, คาดัชนี SOI และจํานวนประชากรปลาที่จับไดบริเวณอาวไทย มาหาขอมูลความสัมพันธแ โดยใชวิธี

สหสัมพันธแ (Correlation) โดยนํามาคํานวณความสัมพันธแระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยนําตัวแปรมาแทนคาสูตรสหสัมพันธแแบบเพียรแสัน (Pearson product 
moment Correlation Coefficient) โดยมีสูตรในการคํานวณ คือ 

 

   
 ∑  −  ∑   ∑  

√  ∑   −  ∑      ∑   −  ∑    
 

คาของ r จะอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00 ถาหากคา r มีคามากกวา 0 แลวจะเป็นความสัมพันธแทางบวก ถาหากมีคานอยกวา 0 แลวจะมี
ความสัมพันธแทางลบ 
 3. นําขอมลูอุณหภูมิน้ําทะเล, ความเค็ม, คาดัชนี SOI และจํานวนประชากรปลาที่จับไดบริเวณอาวไทย มาหาขอมูลความสัมพันธแ โดยใชวิธีการ
หาคาความสัมพันธแโดยใชสมการเชิงเสน โดยใชสูตรคํานวณ คือ 

       
  
ผลการวิจัย 
 จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแของจํานวนปลาและปริมาณน้ําฝน พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ยิ่งเมื่อมีฝนตก
ปริมาณมากเทาไหร จํานวนประชากรของปลาก็จะยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ดังภาพที่ 2 
 จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแของจํานวนปลาและอุณหภูมิน้ําทะเล พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ คือ ยิ่งเมื่ออุณหภูมิ
น้ําทะเลมีคาสูง จํานวนปลาก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ดังภาพที่ 3  
 จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแของจํานวนปลาและความเค็ม พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ยิ่งเมื่อคาความเค็มมี
คาสูง จํานวนปลาก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ดังภาพที่ 4  

จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแความเค็มและอุณหภูมิน้ําทะเล พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ยิ่งเมื่ออุณหภูมิน้ํา
ทะเลมีคาสูง คาความเค็มก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ดังภาพที่ 5 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 เมื่อน้ํากราฟที่ไดจากการวิเคราะหแทั้ง 4 กราฟ มาหาคาความสัมพันธแจะพบวา 
 1. ความสัมพันธแของอุณหภูมิน้ําทะเล ความเค็ม และปริมาณน้ําฝน จะพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลมีคา
สูงขึ้น การระเหยของน้ําทะเลก็จะมากขึ้น เมื่อน้ําระเหยขึ้นไปบนทองฟูาในปริมาณมาก ก็จะเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นปริมาณน้ําฝนตกลงมา ซ่ึงปริมาณ
น้ําฝนที่นํามาเปรียบเทียบไดขอมูลมากจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนที่อยูบนฝใ่ง 

2. ความสัมพันธแของจํานวนปลา อุณหภูมิน้ําทะเล ความเค็ม และปริมาณน้ําฝน เมื่อนํามาหาคาความสัมพันธแก็จะพบวา เมื่อปริมาณน้ําฝนมี
จํานวนมาก จํานวนปลาที่จับไดในบริเวณอาวไทยก็จะมีคามากตามไปดวย เนื่องจากเมื่อฝนตกก็จะชะลางธาตุอาหารตาง ๆ ไหลลงสูแมน้ํา ลําคลอง และ
ไหลลงสูทะเลในที่สุด เมื่อธาตุอาหารปริมาณมากไหลลงสูทะเล ก็จะเกิดปรากฏการณแแพลงกแตอน บลูม หรือปรากฏการณแน้ําทะเลเปลี่ยนสี ซ่ึงเกิดจากการ
เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของแพลงกแตอน เมื่อเกิดปรากฏการณแนี้ สัตวแน้ําตางๆ ก็จะมากินแพลงกแตอนเป็นอาหาร จึงทําใหจับสัตวแน้ําได
ในปริมาณมาก ดังภาพที่ 6 

3. ความสัมพันธแของปริมาณน้ําฝนและคาดัชนี SOI พบวา เมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลสูง คาความเค็มสูง ปริมาณน้ําฝนก็จะสูงตามไปดวย ซ่ึงเมื่อ
นํามาหาคาความสัมพันธแกับดัชนี SOI จะพบวามีแนวโนมเป็นไปนทิศทางเดียวกัน คือสรุปไดวาปริมาณน้ําฝนมีคาความสัมพันธแกับคาดัชนี SOI โดยพบคา
ความสัมพันธแ R2 = 0.73 เป็นเป็นคาความสัมพันธแที่คอนขางสูง ดังภาพที่ 7 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ภาณุ ตรัยเวช ในการใหคําปรึกษาในการจัดทําผลงานตีพิมพแวิชาการฉบับนี้ ขอขอบคุณกรมประมง กรมอุตุนิยมวิทยา   
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อางใน ปริญ, 2555) 

 

 
ภาพที่ 1 สภาวะปกติและสภาวะการเกดิปรากฏการณแ El Nino ในบริเวณมหาสมุทร 

ปรากฏการณแ ENSO จะมี 2 สภาวะ คือ อุณหภูมิที่ผิวหนาน้ําทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกแปซิฟิกเขตศูนยแสูตรมีคาสูงกวาปกติจากปรากฏการณแ 
El nino เรียกวา Warm phase 
 

จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแของจํานวนปลาและปริมาณน้ําฝน พบวาแนวโนมของกราฟจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ยิ่งเมื่อมีฝนตกปริมาณ
มากเทาไหร จํานวนประชากรของปลาก็จะยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธแของจาํนวนปลาและปริมาณน้ําฝน 

 
 จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแของจํานวนปลาและอุณหภูมิน้ําทะเล พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ คือ ยิ่งเมื่ออุณหภูมิ
น้ําทะเลมีคาสูง จํานวนปลาก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธแของจาํนวนปลาและอุณหภูมิน้ําทะเล 

 
 จากผลการตรวจสอบความสัมพันธแของจํานวนปลาและความเค็ม พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ยิ่งเมื่อคาความเค็มมีคาสูง 
จํานวนปลาก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธแของจาํนวนปลาและความเค็ม 

 
จากผลการตรวจสอบความสัมพนัธแความเค็มและอณุหภูมิน้ําทะเล พบวาแนวโนมของความสัมพันธแจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  คือ ยิ่งเมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลมีคาสูง คา

ความเค็มก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธแของอุณหภมูิน้ําทะเลและความเค็ม 

 
ของแพลงกแตอน เมื่อเกิดปรากฏการณแนี้ สัตวแน้ําตางๆ ก็จะมากินแพลงกแตอนเป็นอาหาร จึงทําใหจับสัตวแน้ําไดในปริมาณมาก ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 วฏัจกัรน้ํา 

 
3. ความสัมพันธแของปริมาณน้ําฝนและคาดัชนี SOI พบวา เมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลสูง คาความเค็มสูง ปริมาณน้ําฝนก็จะสูงตามไปดวย ซ่ึงเมื่อ

นํามาหาคาความสัมพันธแกับดัขนี SOI จะพบวามีแนวโนมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือสรุปไดวาปริมาณน้ําฝนมีคาความสัมพันธแกับคาดัชนี SOI โดยพบคา
ความสัมพันธแ R2 = 0.73 เป็นเป็นคาความสัมพันธแที่คอนขางสูง ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธแของปริมาณน้ําฝนและคาดัชนี SOI 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
Development of Information Systems for Quality Assurance 

Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 

กิตติภพ  มหาวัน1 และศิริพล  แสนบุญสํง2 

Kittiphop Mahawan and Siripon  Saenboonsong 

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา เพื่อลดความยุงยากและเสียเวลาในการจัดเก็บ
ขอมูลของงานประกันคุณภาพของคณะครุศาสตรแ การพัฒนาระบบมุงเนนใหเกิดความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และความถูกตอง กลุมตัวอยางที่ใ ชใน
งานวิจัย ไดแก คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีบุคลากรที่เกี่ยวของ หลากหลายระดับ 

ผลการวิจัย พบวา สามารถจัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาไดถูกตองตามมาตรฐานที่ สมศ. กําหนด และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล มีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เหมาะสมที่จะนําไปใชงานในการจัดเก็บขอมูลของ
งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเพื่อทําเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ  ฐานขอมูลงานประกันคุณภาพ   การประเมินคุณภาพ 
 
Abstract 
 This research has a purpose. To develop information systems for quality assurance in the subject area. To reduce the 
complexity and time consuming to store the quality assurance information of the Faculty of Education. System development 
focuses on accuracy, convenience, speed and accuracy. The samples used in the research were Faculty of Education, Ayutthaya 
Rajabhat University. Which has personnel involved Multilevel . 

The results showed that the information system for quality assurance was able to be collected at the major level in 
accordance with the standards set by the Office of Narcosis and relevant personnel. Reduce redundancy in storage. Accurate, 
fast, and safe to use in the storage of quality assurance at the department level to achieve greater efficiency. 
 
Keywords :  Information Systems Quality Database quality assurance Assessment 
 
บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/คณะวิชา/ภาควิชา  ไดดําเนินการกันอยูแลว  และทํามานานแลว  
การที่นักศึกษาเลือกศึกษาในสถาบันใด  คณะวิชาใด  เป็นลําดับแรก  ยอมสะทอนถึงความนิยมและเช่ือมั่นในสถาบันนั้น  คณะวิชานั้น  วาเป็นแหลงที่ทํา
ใหเขาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 อยางไรก็ตาม  การดําเนินการดังกลาวยังไมเป็นระบบที่ตรวจสอบไดทั่วถึงทุกแหง  การดําเนินการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงจึงเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาชน  สําหรับผูปกครอง  นักเรียน  และแมแตตัวอาจารยแ  นักศึกษา  และบุคคลที่เกี่ยวของ 

ตั้งแตปี พ.ศ. 2542 เป็นตนมา สถาบันอุดมศึกษาไดนําระบบการประกันคุณภาพเขามาใชเป็นเครื่องมือในการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตรแมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีการปรับระบบการบริหารใหเขาสูระบบ การบริหารจัดการ
คุณภาพทั้งภายใตหลักเกณฑแของ สกอ. สมศ. และ กพร. ปใญหาใหญที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือการจัดการขอมูลที่เป็นจริงและเป็นปใจจุบัน เพื่อใช
เป็นฐานในการวางแผนการบริหารในเชิงกลยุทธแ ขอมูลในระดับคณะวิชาเมื่อรวมกันมักจะไมสอดคลองกับขอมูลของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยโดย
สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานที่กํากับดูแลงาน ดานการประกันคุณภาพ  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดทําระบบการจัดเก็บและบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยแตามตัวบงชี้ของทุกหนวยประเมิน เพื่อใหการ
ทํางานของงานประกันคุณภาพในคณะมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
      1. เพื่อจัดระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตรแ และระบบฐานขอมูลที่เกีย่วของ เพื่อรองรับ การดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
      2. เพื่อสนับสนุนการทํางานของบคุลากรดานการบันทกึและจัดเกบ็ขอมูล ใหเอื้อตอระบบประกันคุณภาพและเปน็สวนหนึ่งตอระบบประกันคุณภาพ
และงานประจํา 
      3. เพื่อจัดเก็บระบบฐานขอมูลตางๆใหมีความเชื่อมโยงกันและมีความเป็นปใจจุบันแบบ Real Time 
 

                                                           
1 ตําแหนงอาจารยแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Email : thai2soft@hotmail.com 
2 ตําแหนงอาจารยแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Email : ajponn@gmail.com 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
   ลลิตา จันทรแแกง (2543,89-93) ไดวิจัยเรื่อง“การพัฒนาตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพของคณะครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแ ตามแนวทาง
ทบวงมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามองคแประกอบของคุณภาพ 9 องคแประกอบวาแตละ
องคแประกอบ ประกอบดวย ตัวบงชี้อะไรบาง เพื่อนํามาใชกับระบบประกันคุณภาพของคณะครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแ กลุมตัวอยางที่ใช เป็นคณาจารยแและ
ขาราชการสังกัดคณะครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แหง จํานวน 289 คนเครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของตัว
บงชี้ ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 ไดตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพของคณะครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแ ในสถาบันอุดมศึกษา ของแตละองคแประกอบ ทั้ง 9 องคแประกอบ คือ 1 ) 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแและแนดําเนินการ 2 ) การเรียน การสอน 3 ) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4 ) การวิจัย 5) การบริการวิชาการแกสังคม 
6 ) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7 ) การบริหารและจัดการ 8 ) การเงินและงบประมาณ 9 ) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ศุภลักษณแ วิริยะสุมน(2543, 104-111) ไดศึกษาเร่ือง“การพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษใน
สถาบันราชภัฎภาคเหนือ” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาตัวบงชี้สําหรับใชประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฎ
ภาคเหนือ กลุมตัวอยางเป็นผูเชี่ยวชาญ 21 คน เพื่อใหความคิดเห็นตามเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 ไดตัวบงชี้สําหรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 6 องคแประกอบคือ องคแประกอบดานหลักสูตร ดานนักศึกษา 
ดานการเรียนการสอน ดานทรัพยากรการเรียนรู/หองสมุด และดานการวิจัย 
 กนกพร สุโมตยกุล(2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง“การประยุกตแ ISO 9000 เพื่อสงเสริมคุณภาพการอุดมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดในการประยุกตแใช การควบคุมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9000 โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต ใชเทคนิค EFR (The Ethnographic Futures Research) ในการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ 3 กลุม คือคณาจารยแใน
มหาวิทยาลัย 3 แหง ผูเชี่ยวชาญทบวงมหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9000  แลวนํามาวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัย 
 ประสงคแ พรจินดารักษแ(2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคูมือคุณภาพและวิธีดําเนินงานเพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 
สาขาวิชาครุศาสตรแอุตสาหกรรม”โดยมีวัตถุประสงคแ 3 ประการ คือ 1 )วิเคราะหแระบบประกันคุณภาพ ISO 9000 เพื่อนํามาใชในการจัดการศึกษาระบบ
ปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรแอุตสาหกรรม  2 ) สรางคูมือคุณภาพและคูมือวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพ 3 ) ประเมินคูมือคุณภาพและคูมือวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและความเป็นไปได 
 กลุมตัวอยางไดเลือกโดยวิธีเจาะจง เป็นอาจารยแผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรแอุตสาหกรรม  และการบริหารคุณภาพ 
ISO 9000 จากคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 25 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
มาตรฐานประมาณคา และแบบปลายเปิด การวิเคราะหแขอมูลใชการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหแเนื้อหา เพื่อสรุปนําเสนอเป็น
คูมือคุณภาพ คูมือวิธีการดําเนินงานและแบบฟอรแมที่ตองใชในระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาครุศาสตรแอุตสาหกรรม   

การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การใหความมั่นใจแกประชาชนวา ทุกคนในสถาบันการศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อใหผลผลิต
มี  คุณภาพ ตามพันธกิจ  คือ 

      1.บัณฑิต 
      2.งานวจิัย 
      3.งานบริการทางวิชาการสูสังคม 
      4.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) เป็นกรอบที่แสดง

ระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระดับคณุวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวฒุิระกับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น การ
แบงสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช ลักษณะของ
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณแ ซ่ึงเป็นการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไก
ที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตขิองสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

หลักการสําคัญของ TQF 
1.เป็นเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่

เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเป็นรูปธรรม 
2. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต 
3. มุงประมวลกฎเกณฑแและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเป็นเรื่อง

เดียวกัน 
4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา 

ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี 
5. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ 

โดยเปิดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจาง 
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6. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพที ่1 แสดงวงจรการทํา  QA 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) กําหนด ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว 12 ตัวบงชี้ 

ดังนี้ 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  
1.  อาจารยแประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณแภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปิดสอน

ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  
 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณแภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหครบทุกรายวิชา  
 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา  
 6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแตละปีการศึกษา  
 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธแการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว  
 8. อาจารยแใหม(ถามี)ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
 9.  อาจารยแประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปีละหนึ่งครั้ง  
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอปี  

ขั้น 
ทุกคนในหนวยงาน 

ทําความเขาใจเกี่ยวกับ QA 

ประชุมเพื่อจัดทําดัชน ี+ เกณฑแ 

Audit Assess 

เก็บขอมูลตามดัชนีและตัดสินตามเกณฑแ 

เขียนรายงาน 

Audit  SSR Assess  SAR 

ประชุมดู  SSR/SAR ประกันภายใน 

ทําแผนงานแกไข   

ทําขั้นที่  1-6  ซํ้า 

ทํา  SSR/SAR  ฉบับตอไป 

เตรียมตัวรับการตรวจสอบ/ประเมินภายนอก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษาขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
2. เก็บขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศคณะเพื่องานประกันคุณภาพ 
   3.1. ศึกษาและวิเคราะหแปใญหาที่เกี่ยวของ 
         - ศึกษาปใญหาและวิเคราะหแความตองการของระบบ 
         - ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

                   - ศึกษาเครื่องมือตางๆที่ใชในการทดสอบระบบ 
                  3.2. ออกแบบระบบและเครื่องมือทดสอบระบบ 

         - ออกแบบระบบในภาพรวม 
         - ออกแบบหนาจอ 
         - ออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
         - ออกแบบเครื่องมือทดสอบระบบเพื่อคนหาจุดบกพรองขั้นตน โดยใชวิธีแบบแบล็กบอกซแ(Blackbox testing) 
         - สรางแบบประเมินระบบเพื่อใชในขั้นแอลฟา(Alpha Stage) โดยใหลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)

แบงเป็นระดับ 5 ระดับ มกีารใหคะแนนรวมแบบอันตรภาคชั้น(Interval scale ) จากนั้นนาํแบบประเมินที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง 
4. การทดสอบระบบ 
   - การทดสอบระบบในขั้นแอลฟา(Alpha Stage) เพื่อทดสอบคนหาขอบกพรองของระบบ โดยผูวิจัยเอง หลังจากนั้นทําการปรับปรุงระบบใหดีขึ้น 
   - การทดสอบในขั้นเบตา(Beta Stage) เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบ ผูวิจยัจะติดต้ังลงในเครือขายเครื่องคอมพิวเตอรแและใหกลุมตัวอยาง

ทั้ง 3 กลุมประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ,นักศึกษา และผูสนใจใชระบบพรอมทั้งตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบหลังจากนั้นทําการวิเคราะหแขอมูลจาก
แบบประเมินที่ไดรับ 

  - การทดสอบในขั้นเบตา(Beta Stage)แบงออกเป็น 5 ดานคือ  
               1. Function Requitement Test คือ ทดสอบ Requirement หรือทดสอบสิ่งที่ระบบควรจะทํา , หนาที่หลักของระบบที่จะตองทํา 

    2. Functional Test คือ การทดสอบดานฟใงกแชั่นการทํางานที่ตองตรงตาม Requirements โดยเนนวาตองตรงตาม Requirements 
ประเภท Functional Requirements 

    3. Usability Test คือ การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบ เชน UI เหมาะสมตอการใชงานหรือไม เขาใจไดงายหรือไม  
    4. Performance Test  คือ การทดสอบดานประสิทธิภาพของการทํางาน ซ่ึงแบงออกเป็น 

                  4.1 Application Performance Test คือ การทดสอบดานประสิทธิภาพการทํางานของตัวซอฟตแแวรแเอง 
    4.2 System Performance Test คือ การทดสอบดานประสิทธิภาพการทํางานของซอฟตแแวรแรวมกันสภาพแวดลอมจริงหรือ

สภาพแวดลอมที่ Simulate ขึ้นมาใกลเคียงสภาพแวดลอมจริง 
    5. Security Test  คือ การทดสอบความปลอดภัยของระบบ 

  
ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนระเบียบวิจัย โดยไดผลการวิจัย ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ไดแบงออกเป็น 5 กลุม คือ กลุมงานกรอกขอมูล กลุมงานปรับปรุงขอมูล กลุมงานสรุป
ขอมูล กลุมงานสรุปขอมูลตาม สมศ. และกลุมงานอื่นๆทดสอบการทํางานโดย UAT (User Acceptance Test)  ไดผลลัพธแ ดังตัวอยาง 

ตัวอยางการทดสอบกลุมงานกรอกขอมูล สําหรับใหผูใชงาน ไดกรอกขอมูลลงในฐานขอมูล ตามวิธีการทดสอบและดูผลลัพธแที่เกิดขึ้นแลว
เปรียบเทียบกับผลลัพธแที่ตองการตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงวิธีทดสอบการทํางาน ผลลัพธแที่ตองการและผลการทดสอบซอฟทแแวรแที่พัฒนาขึ้น ของกลุมงานกรอกขอมูล โดย User Acceptance Test 

วิธีการทดสอบการท างาน ผลลัทธ๑ที่ต๎องการ ผลการทดสอบ 
1.กรอกขอมูลวางลงในฟิลดแที่ไมรับขอมูลวาง 1.1. มีขอความแจงขอผิดพลาด 

1.2. ไมเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล 
ผาน 

2.กรอกขอมูลที่เป็นตัวอกัษรลงในฟิลดแที่รับ
เฉพาะตัวเลข 

1.1. มีขอความแจงขอผิดพลาด 
1.2. ไมเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล 

ผาน 

3.กรอกขอมูลที่ถูกตอง 3.1. มีขอความแจงผลการบันทกึขอมูล 
3.2. เก็บขอมูลลงในฐานขอมูล 

ผาน 
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 ผลการทดสอบการทาํงานของโปรแกรมทั้ง 5 กลุม พบวาสามารถทํางานไดถูกตองและใหผลลัพธแตรงตามเง่ือนไขที่กําหนด 
ผลการวิเคราะหแ ระดับความคิดเห็นการใชงานระบบระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพระนครศรีอยุธยา ของผูใชงานระบบ แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 แสดง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นการใชงานระบบของผูใชงาน ดานการใชงานระบบ 
รายการ X  S.D. แปลความ 

1.มีการใชงานสะดวก 4.07 0.85 เห็นดวยมาก 
2.ขนาดของขอความมีความเหมาะสม 4.20 0.65 เห็นดวยมาก 
3.สีที่ใชกับขอความและเครื่องหมายมีความเหมาะสม 4.27 0.68 เห็นดวยมาก 
4.ขอความที่บรรยายขอมูลและขอความโตตอบมีความชัดเจน 4.40 0.61 เห็นดวยมาก 
5.ระบบรักษาความปลอดภยั 4.02 0.65 เห็นดวยมาก 

เฉลี่ย 4.19 0.69 เห็นดวยมาก 
  
ตารางที ่3 แสดง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นการใชงานระบบของผูใชงาน ดานโดยรวมของระบบ 

รายการ X  S.D. แปลความ 
1.ลดคาใชจายในการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 0.63 เห็นดวยมาก 
2.มีประโยชนแตอหนวยงาน 4.27 0.68 เห็นดวยมาก 
3.มีความพึงพอใจตอระบบ 4.20 0.75 เห็นดวยมาก 
4.มีความเหมาะสมตอการใชงาน 4.40 0.61 เห็นดวยมาก 
5.มีความถูกตองของขอมูล 4.13 0.62 เห็นดวยมาก 

เฉลี่ย 4.20 0.66 เห็นดวยมาก 
 จากตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นการใชงานระบบของผูใชงาน ดานโดยรวม
ของระบบ พบวาอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.20 และเมื่อพิจารณาแยกยอยในแตละรายการ พบวาทกุรายการผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นในรายการมีความเหมาะสมตอการใชงาน มีคาเฉลีย่สูงสุด 4.40 รองลงมาไดแก มีประโยชนแตอ
หนวยงาน  
 
สรุปและอธปิรายผล 

จากการทดสอบพบวาระบบสามารถใชงานไดและขอมูลมีความถูกตอง โดยสรุปดังนี้ 
1.โปรแกรมสามารถจัดเก็บขอมูลและรายงานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ได และสามารถแกไขปรับปรุง

ขอมูลที่ไดจัดเก็บไวได 
2.สามารถคํานวณผลของแตละตัวบงชี้ในรายงานการประกันคุณภาพได 
3.สามารถจัดสรางรายงานสรุปตัวบงชี้และสรุปตัวชี้วัดได 
จากผลการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา จําแนกไดเป็น 2 สวน 
สวนแรกเป็นวิเคราะหแผลการทํางานของระบบ ซ่ึงพบวาระบบสามารถจัดเก็บและแสดงผลขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดตาม

มาตรฐาน สมศ.  
สวนที่สอง เป็นการวิเคราะหแผลการแสดงความคิดเห็นการใชงานระบบ โดยการสอบถามความคิดเห็นการใชงานจากผูใชงานระบบ  ใน 5 ดาน 

มีผลประเมินในทุกดาน เฉลี่ยที่เห็นดวยมาก สาเหตุที่ผูใชสวนใหญเห็นดวยมากเพราะ ระบบไดถูกออกแบบใหงายตอการใชงาน มีความปลอดภัย มีความ
สะดวก รวดเร็ว มีประโยชนแและเหมาะสมที่จะนํามาใชงาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาระบบเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑บนระบบปฏิบัติการ Android   
กรณีศึกษา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 Greenway trail system on the operating system Android  
A Case Study of  Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
กิตติภพ  มหาวัน1 

Kittiphop Mahawan 

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหแรายละเอียดของพื้นที่แหลงทองเที่ยว รวมถึงบริบทเชิงการ ทองเที่ยวในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อศึกษาทรัพยากรที่มีคุณคาแกการทองเที่ยวใน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3) เพื่อเสนอเสนทางการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา เสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และ 4)เพื่อสรางระบบเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแและพัฒนาระบบที่สามารถเขาถึงเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแได บน
ระบบปฏิบัติการ Android งานวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลภาพถายจีโอแท็กของสถานที่ทองเท่ียวของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มี
การแบงปในบนสื่อสังคมออนไลนแที่ผานการคัดกรองรายการซํ้าออก  จากจํานวนกลุมตัวอยาง  และไดนําไปวิเคราะหแรูปแบบการทองเที่ยวตามเง่ือนไขการ
คัดกรองคงเหลือ 

ผลการวิจัย พบวา 1) การคนหารูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับนักทองเที่ยว 2) การจัดกลุมการทองเที่ยว ดวยวิธี K-mean 
clustering พบวาสถานที่ทองเที่ยวที่มีการเดินทางทองเที่ยวหนาแนน และ 3 ) การพัฒนาระบบตนแบบแนะนําสถานที่ทองเที่ยวมี 3 มุมมอง คือ 1) 
แนะนําดวยคาความนิยม 2) แนะนําดวยคาระยะทางที่สั้นที่สุด และ 3) แนะนําดวยวิธีผสมระหวางคาความนิยม และระยะทางที่สั้นที่สุด จากการวิเคราะหแ
ขอมูลที่ใชในการทดสอบตนแบบ พบวาวิธีการแนะนําดวยวิธีผสมระหวางคาความนิยม และระยะทางที่สั้นที่สุด เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะนํา มาพัฒนาเป็น
ระบบแนะนําสถานที่ทองเท่ียว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
ค าส าคัญ:  ภาพถายจีโอแท็ก  การแบงปในภาพถาย  การทําเหมืองขอมูล  รูปแบบการทองเท่ียว  
 
Abstract 
 This research aims to 1) to study and analyze the details of tourist areas. Include context. Travel in Phra Nakhon             
Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 2) To study valuable resources for tourism. Amphoe Phranakhon Si Ayutthaya 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 3) To provide links to tourist attractions. And advice on how to develop Ecotourism Trail in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Ayutthaya and 4) to establish a system of ecotourism routes and develop systems that can access 
ecotourism. On the Android operating system, this research compiled the geo-tagged photos of the attractions of Phra Nakhon               
Si Ayutthaya. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Shared on social media that duplicates the filtered list. By the number of 
samples And to analyze the pattern of tourism according to the conditions of the screening. 
 The results of the study were as follows: 1) finding the right tourist destination for tourists 2) grouping tourism by K-
means clustering, 3) There are 3 perspectives: 1) Good value, 2) Longest distance, and 3) Good value. And the shortest distance 
Based on the analysis of the data used in the prototype test. Find out how to suggest a good way to mix goodwill. And the 
shortest distance It is an appropriate way to develop a system for introducing attractions. Amphoe Phranakhon Si Ayutthaya Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province 
 
Keywords :  Geo tag photos  Photo sharing  Data mining  Tourism Formats 
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บทน า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว และเป็นจังหวัดในกลุมพื้นที่ ที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยให

ความสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,579,900 ไร นับวาเป็นจังหวัดที่มีขนาด
ใหญเป็นอันดับที่ 63 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่  11 ของจังหวัดในภาคกลางลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ ราบลุม น้ําทวมถึงพื้นที่สวนใหญเป็นทุงนา
ไมมีภูเขา ไมมีปุาไม มีแมน้ําไหลผาน 4 สาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปุาสักแมน้ําลพบุรี และแมน้ํานอย  ในปี  2556 มี ประชากรรวม 797,970 คน 
ความหนาแนนประชากร 308.1 คนตอตารางกิโลเมตร  

ดานการทองเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน 6,066,545 ราย ( ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นนักทองเที่ยว 1 ,387,972 ราย นัก
ทัศนาจร 4,678,573 ราย) 

ความหลากหลายของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา และมีความโดดเดนที่ยังคงความเป็น เอกลักษณแเฉพาะตัวทางดานศิลปกรรมตางๆ 
ไวมากมาย ซ่ึงเหมาะสมแกการทองเที่ยวเป็นอยางยิ่ง  ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่ มขึ้นทุกปี แตการ
ทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคอนขางกระจุกตัวอยูในแหลงทองเที่ยวหลัก หากยังมีแหลงทองเที่ยวทาง 

ทางดานประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปใญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับการทองเที่ยว แตทรัพยากรการทองเที่ยวเหลานี้ยั งขาด
การ ดูแล และการจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งยังขาดการประชาสัมพันธแใหเป็นที่รูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยายังคงมีศิลปกรรมแขนงตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู และชื่นชมความ สวยงามที่บรรพบุรุษไดสรรคแสรางไวสืบมาตั้ งแตอดีตจวบจน
ปใจจุบัน ทั้งจากลวดลายปูนปใ้น งาน จําหลักไม  และจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงโบราณสถานและ โบราณวัตถุ ซ่ึงถือเป็น เสนทางทองเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่ง 
ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริม และพัฒนาเสนทางทองเท่ียวใน อําเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเชื่อมโยงเสนทางแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ โดยอาศัยความรูดาน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษแเพื่อกอใหเกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญของทรัพยากรการทองเท่ียวอันจะนําไปสู การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

การรวบรวมขอมูลเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลวพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่มีระบบสืบคน ใหตรงตอความ
ตองการของนักทองเท่ียว จึงเปนทางออกในการแกไขปญหาในการหาเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ เมื่อนําเอาขอมูลเสนทางทองเที่ยวมา สรุปเรียบเรียง 
เป็นเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแที่จัดหมวดหมูมีการลําดับความสําคัญบุคคลที่สนใจขอมูลสามารถคนหาขอมูลดังกลาวไดสะดวกยิ่งขึ้นดวย 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดสนใจที่จะศึกษาเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแโดยนําเอาเทคโนโลยีสมารแทโฟน ที่พัฒนาใหสอดคลองตอความตองการของ
ผูใชงาน  พรอมศึกษาหาประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลของระบบและหาความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพื่อหาเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ไดออกแบบขึ้น 

  
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาและวิเคราะหแรายละเอียดของพื้นที่แหล งทองเที่ยว รวมถึงบริบทเชิงการทองเที่ยวในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2.เพื่อศึกษาทรัพยากรที่มีคุณคาแกการทองเท่ียวใน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 3.เพื่อเสนอเสนทางการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและเสนอแนะแนวทางในการพฒันา เสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 4.เพื่อสรางระบบเสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษแและพัฒนาระบบที่สามารถเขาถึงเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแได บนระบบปฏิบัติการ Android 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   การทองเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีการพิจารณาถึงผลกระทบดานลบที่มีตอ สังคม  และ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงเริ่มมีการหาหนทางเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว โดยการลดผลกระทบ ดังกลาว นับตั้งแตชวงราวทศวรรษ 1980 จึงมีการนําเสนอ
ทางเลือกใหมของการทองเท่ียว และ หนทางหนึ่งก็คือ การทองเท่ียวแบบ Ecotourism  และนับตั้งแตไดเร่ิมใชคําวา Ecotourism เป็นครั้ง แรกในปี ค.ศ. 
1983  จวบจนถึงทุกวันนี้ คําจํากัดความของคําวา Ecotourism ไดขยายวงกวางขึ้น เรื่อย ๆ ในยุคแรก ๆ มักใชคําวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
ความหมายของ “Ecotourism”  ดวย เหตุผลที่วาแนวความคิดเกี่ยวกับ Ecotourism เร่ิมตนมาจากแรงบันดาลใจของนักอนุรักษแ และมี เปูาหมายสูงสุด
เพื่อการอนุรักษแ อยางไรก็ตามเม่ือกระแสความนิยมที่มีตอกิจกรรมการทองเท่ียว ประเภทนี้มีเพิ่มมากขึ้นจึงมีการบัญญัติศัพทแคําวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ขึ้นมาใชแทน (นภวรรณ ฐานะกาญจนแ. 2545 :  6)  ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แปลมาจา ก คําภาษาอังกฤษวา 
“Ecotourism”  ซ่ึงเป็นคําที่ผสมกันระหวางคําวา “Ecology”  หรือนิเวศวิทยา อัน หมายถึงศาสตรแที่วาดวยความสัมพันธแระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
กับคําวา “Tourism” หรือการ ทองเท่ียว  จึงมีความหมายเดียวกัน   

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (นิคม  จารุมณี. 2544 : 1  ;  อางอิงจากการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย.  ม.ป.ป. : ไมปรากฏเลขหนา) ได
อธิบายศัพท ”การทองเที่ยว”  ไววาเปนคําที่มี ความหมายคอนขางกวางขวาง เพราะวามิไดหมายความแตเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอน หยอนใจ 
หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมยดังที่คนสวนมากเขาใจกัน การเดินทางเพื่อการ ประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อติดตอธุรกิจ 
ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่นอง นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น ฉะนั้นปรากฏการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวในปจจุบัน จึงเปนกิจกรรม รายใหญที่มีการขยายตัว
ตามลําดับ จนกระทั่งมีผูกลาววาธุรกิจการทองเที่ยวในทุกวันนี้เปนธุรกิจที่ ใหญที่สุดในโลกหากเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ดวยกัน 

รูปแบบการทองเท่ียว (Travel Pattern) ในที่นี้ หมายถึง องคแความรูที่ไดจากการทําเหมืองขอมูล จากขอมูลการแบงปในขอมูลบนเว็บไซตแสังคม
ออนไลนแ  
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ขอมูลการแบงปในขอมูล 

บนเว็บไซตแสังคมออนไลนแ 
ภาพรวมรูปแบบเสนทางที่เกิดขึ้น 

ภาพที่ 1 แสดงรปูแบบเส๎นทาง (Yan-Tao Zheng et. al., 2012) 
 

ในงานของ Yan-Tao Zheng et. al. (2012) แบงกระบวนการออกเป็น 3 ขั้นตอนประกอบดวย 
1.สรางฐานขอมูลเสนทางที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่ไดรูปรวมมา (Building the Travel Path Database) 
2.หารูปแบบเสนทางที่เกิดขึ้นจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่ใด ๆ โดยใชขอมูลสถิติและความนาจะเป็นบนพื้นฐาน Markov chain model 
3.วิเคราะหแองคแความรูรูปแบบเสนทางที่เกิดขึ้น (รูปแบบการเดินทางที่แตกตางกันแตอยูบนเสนทางเดียวกัน) ซ่ึงบอกถึงลักษณะพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวที่แตกตางกันของนักเดินทาง 
ขั้นตอนรวบรวมและเตรียมขอมูล (Collection and Preparation) เป็นขั้นตอนวิธีหนึ่งของการทําเหมืองขอมูล (Data mining) ในงานของ 

Keiji Yanai et. al. (2009) ไดใชขอมูลเชิงพิกัดที่ไดภาพภาพถายที่มีการแบงปในบนเว็บไซตแ Flickr ประกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ  
1.กระบวนการการคัดเลือกภาพจากกรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไว 
2.การประมาณกลุมภาพที่เป็นตัวแทนของแตละพื้นที่จากภาพที่ไดคัดเลือกมา 
3.กระบวนการเลือกที่เป็นตัวแทนของแตละกลุมภาพในแตละพื้นที่ 
 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการคัดเลือกภาพที่เป็นตัวแทนพื้นที่ 

(Keiji Yanai et. al.,2009) 
 

Rongrong Ji et. ai., (2011) ไดนําเสนอแบบจําลอง City Landmark Summarization เป็นกระบวนการคนหากลุมภาพที่เป็นตัวแทนของ
สถานที่หรือเมืองตาง ๆ โดยใชขอมูลพิกัดที่ตั้ง วันเวลา ที่ไดจากภาพที่มีการแบงปในจากกลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลนแจํานวนมาก  ประกอบไปดวย 3 
ขั้นตอน คือ 

1.ขั้นตอนการจัดกลุมขอมูลและกรองขอมูล เป็นการนําภาพที่รวบรวมมาไดมาแยกพิกัดและทําการจัดกลุมตามพิกัดโดยใชหลักการ  
Clustering จากนั้นจึงนํามากรองขอมูล 

2.นําทั้งภาพและขอความประกอบภาพ มาเขาสูกระบวนการแยกขอมูล (Feature Extraction) เพื่อนําไปใชในการจัดทํา  City Landmark 
Summarization 

3.ขั้นตอนการทํา City Landmark Summarization โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลจากขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 ประยุกตแใชงานโดยใช 
HITs model ซ่ึงเป็นโมเดลในการจัดลําดับความนิยมใหแตละพื้นที่สําหรับผูใช 

 

 
รูปภาพที ่3 City Landmark Summarization (Rongrong Ji et. ai., 2011) 
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วิธีด าเนินการวิจยั  
1. ขอบเขตการรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
    1.1 รวบรวมขอมูลประเภทการแบงปในรูปภาพแบบสาธารณะ บนสื่อสังคมออนไลนแ เชน Flickr และ Google+ หรือ เว็บไซตแอื่น ๆ  
  1.2 รวบรวมขอมูลประเภทการแบงปในพิกัด (check-in) แบบสาธารณะ บนสื่อสังคมออนไลนแ ตามสถานที่ ๆ มีการแบงปในพิกัด 
  1.3 รวบรวมขอมูลรายละเอียดสถานที่ (ชื่อสถานที่) และพิกัด จากคูมือการทองเที่ยว วารสารการทองเที่ยว และ สํานักงานการทองเที่ยว

จังหวัดอยุธยา เพื่อใชเป็นขอมูลขอเท็จจริงพื้นฐาน (ground truth) ขอบเขตการรวบรวมขอมูล บริเวณพิกัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุม 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และ สถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ 

2. การคัดกรองขอมูลและปรับปรุงขอมูลที่เกิดจากผูแบงปในขอมูลแบบสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลนแ ใหถูกตองตรงกับขอมูลขอเท็จจริง 
(ground truth) 

3. การเตรียมขอมูลและรวมขอมูล เพื่อนําไปวิเคราะหแตนแบบ ดวยวิธีการแยกคุณลักษณะที่สําคัญออกมา ประกอบดวย พิกัดตําแหนง 
(latitude/longitude) วันเวลา (date/time)  

4. การคนหารูปแบบองคแความรูการทองเท่ียว (Data mining) ประกอบดวย 
   4.1 รูปแบบเสนทางที่เกิดขึ้นใชวิธีการแบบ Markov Chain model เพื่อเป็นตนแบบแนะนําแหลงทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยว 
   4.2 รูปแบบเสนทางที่เกิดขึ้นดวยวิธีแบบ Mining Travel Patterns 
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน  
6. จัดทําตนแบบเพื่อประยุกตแใชงาน ประกอบดวย 
   6.1 ตนแบบเสนทางการทองเท่ียว เพื่อแนะนําการเที่ยวโดยใชองคแความรูจากการคนหารูปแบบที่ได ขณะผูเดินทาง 
   6.2 ตนแบบแสดงขอมูลทางสถิติความถี่เพื่อเป็นขอมูลแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียว 
7. ออกแบบจอภาพและพัฒนาระบบตนแบบระบบเสนทางทองเท่ียว แสดงผลในลักษณะของแอนดรอยดแแอพพลิเคชั่น ตนแบบ 
8. ศึกษาประเมินประสิทธิภาพระบบเว็บไซตแ โดยวัดผลจากความพึงพอใจของผูใชระบบตนแบบ 
9. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและจัดทําขอมูลเชิงสถิติเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผนการทองจังหวัดเสนอ

สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 1.รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเท่ียว ที่ตั้ง พิกัดของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการแบงปในขอมูลแบบสาธารณะ
บนสื่อสังคมออนไลนแ และทําการคัดกรองรายการซํ้าออก   
 2.ทําการคัดกรองจํานวนโพสตแบนเครือขายสังคมออนไลนแเพื่อนําไปวิเคราะหแรูปแบบการทอง เที่ยวตามเง่ือนไขการคัดกรอง โดยสามารถ
กรองผูโพสตแใหคงเหลือเฉพาะจํานวนผูโพสตแที่มีการแบงปในขอมูลการทองเท่ียวมากกวา 1 สถานที่ทองเท่ียว   
 3.ทําการคนหาองคแความรูรูปแบบการทองเที่ยว ภายใน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวจัดกลุมรูปแบบการ
ทองเที่ยวได   
 4.ทําการประเมินตนแบบรูปแบบการทองเที่ยวจากขอมูลการทดสอบดวยวิธี K-mean clustering และประเมินตนแบบรูปแบบการ
ทองเที่ยวจากผูเชี่ยวชาญดานระบบ และผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา   
 5.ทําทดสอบประสิทธิภาพในการแนะนําสถานที่ทองเท่ียว โดยการแบงขอมูลทดสอบออกเป็น 2 สวน ประกอบดวย ขอมูลสวนที่ 1 ใชในการ
สรางรูปแบบการทองเท่ียวและตนแบบและนําการทองเท่ียว และขอมูลสวนที่ 2 ใชในการทดสอบความถูกตองของการแนะนําสถานที่ทองเท่ียว   
 6.ทําการพัฒนาตนแบบระบบแนะนําเสนทางทองเที่ยว ในรูปแบบของแอนดรอยดแแอพพลิเคชั่น โดยจําลองสถานการณแตามขอมูลทดสอบที่
ไดทําการเก็บรวบรวม  จากผูใชสื่อสังคมออนไลนแ  
 7.ทําการวิเคราะหแประสิทธิภาพของตนแบบระบบแนะนําเสนทางทองเที่ยว โดยการถายทอดองคแความรู เบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไดมา แก ผูสนใจใชงานระบบ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ไดจากการดําเนินการศึกษาและพัฒนาตนแบบระบบเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบนระบบปฏิบัติการ Android อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปไดดังนี้  

1. ในการรวบรวมและคัดกรองขอมูลสถานที่ทองเที่ยว จากการแบงปในขอมูลแบบสาธารณะบนสื่อสังคม จากองคแความรูที่ได สามารถที่จะ
แบงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ   

1.1 รูปแบบการทองเท่ียวที่เกิดจากขอมูลที่รวบรวมมาจากสื่อออนไลนแ โดยรูปแบบนี้ไดแนะนําสถานที่ทองเท่ียว ที่ฮิตมากที่สุด 5 อันดับแรก   
1.2 รูปแบบการทองเท่ียวที่เกิดจากการวิเคราะหแจากระยะทางที่สั้นที่สุด โดยรูปแบบนี้ไดแนะนําสถานที่ทองเท่ียว 5 อันดับแรก   
1.3 รูปแบบผสมรวมระหวางการทองเท่ียวที่เกิดจากการนําระยะทางมาวิเคราะหแรวมกับขอมูลที่รวบรวมมาจากสื่อออนไลนแ โดยรูปแบบนี้ได

แนะนําสถานที่ทองเท่ียว 5 อันดับแรก   
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2. การพัฒนาระบบตนแบบเพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ไดพัฒนาระบบแนะนําสถานที่ทองเที่ยวมี 3 มุมมอง คือ 1) แนะนําดวยคาความ
นิยม 2) แนะนําดวยคาระยะทางที่สั้นที่สุด และ 3 ) แนะนําดวยวิธีผสมระหวางคาความนิยม และระยะทางที่สั้นที่สุด ในรูปแบบของแอนดรอยดแ
แอพพลิเคชั่นจากขอมูลการแบงปใน โดยไดจําลองสถานการณแตามขอมูลทดสอบที่ไดทําการเก็บรวบรวม     

3. การประเมินประสิทธิภาพความแมนยําของการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ใชวิธีทดสอบดวยการแบงขอมูลทดสอบออกเป็น 2 สวน 
ประกอบดวย ขอมูลสวนที่ 1 ใชในการสรางรูปแบบการทองเท่ียวและตนแบบและนําเสนทางทองเที่ยว และขอมูลสวนที่ 2 ใชในการทดสอบความถูกตอง
ของการแนะนํา และทําการเปรียบเทียบกันใน 3 รูปแบบ ซ่ึงจากการวิเคราะหแและเปรียบเทียบขอมูล พบวาวิธีการแนะนําดวยวิธผีสมระหวางคาความนิยม 
และระยะทางที่สั้นที่สุด เป็นวิธีที่เหมาะสมในการนํามาพัฒนาเป็นระบบแนะนําเสนทางทองเที่ยว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในการประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบโดยการนําไปใชกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแก ผูที่สนใจทดสอบ จํานวน 20 คน โดยแบงเป็นเพศ
หญิงรอยละ 60 และเพศชาย รอยละ 40 ดวยการถายทอดองคแความรูการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กอนการใชระบบจําลองตนแบบสําหรับการแนะนําเสนทางทองเที่ยว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูตอบไดอยางถูกตองรอยละ 
40.15 และจากการประเมินความรูหลังจากไดการใชระบบจําลองตนแบบสําหรับการแนะนําเสนทางทองเที่ยว  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นรอยละ 84.71 
  
สรุปและอธปิรายผล 

จากขอคนพบในการวิจัยเร่ืองนี้คณะผูวิจัยอภิปรายผลโดยใชแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. แหลงขอมูลที่จะชวยในการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญในปใจจุบัน คือ เว็บไซตแสื่อสังคมออนไลนแ (Sun et al. 2013) การ

แบงปในขอมูลไมวาจะเป็นภาพถาย พิกัด หรือขอมูลตาง ๆ จะชวยใหสามารถนํามาวิเคราะหแใหเกิดองคแความรูดานการทองเที่ยวได   ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดเนน
การรวบรวมขอมูลการทองเท่ียวของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้องตนจากเว็บไซตแสื่อสังคมออนไลนแ  โดยเนนที่ภาพถาย พิกัด 
และประเภทของสถานที่ทองเท่ียวเพื่อนํามาศึกษาเสนทางทองเที่ยวของผูใชสื่อสังคมออนไลนแ ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนํามาคัดกรองและวิเคราะหแเพื่อใหเกิดองคแ
ความรู และรูปแบบในการทองเท่ียวของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเป็นขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาตนแบบระบบ
แนะนํารูปแบบการทองเท่ียวของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. การพัฒนาตนแบบระบบการแนะนํารูปแบบเสนทางทองเที่ยว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดานฟใงกแชั่นการ
ทํางานที่สําคัญของระบบจะประกอบดวย การแนะนําที่เนนที่ระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากสถานที่ทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกสถานที่ท องเที่ยวหนึ่ง 
เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ใชระบบสามารถที่จะวางแผนการทองเที่ยวภายในจังหวัดไดภายในระยะเวลาที่จํากัด นอกจากนี้ ระบบยังสามารถที่จะจัดเรียง
สถานที่ทองเท่ียวแนะนําใหมไดทุกครั้งเมื่อนักทองเที่ยวเปลี่ยนแผนการเดินทาง   

3. การประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบการแนะนํารูปแบบเสนทางทองเที่ยว โดยการใหความรูแก ผูสนใจทดสอบระบบ จํานวน 20 
คน ในการที่จะไดเรียนรูและทดลองตนแบบระบบแนะนํารูปแบบการทองเที่ยวจะเป็นการเพิ่มพูนความรูเบื้องตนในการแนะนําสถานที่ทองเที่ย วภายใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการทําเหมืองขอมูลของ ปราลี มณีรัตนแ (2554) ที่กลาววาขั้นตอนสุดทาย
ของการทําเหมืองขอมูลควรจะเป็นการนําเสนอองคแความรูที่คนพบเพื่อใหเกิดความเขาใจ และนําความรูที่คนพบไปประยุกตแใชงานจริง และสอดคลองกับ 
Zarrage and Bonache  (2003) กลาววา องคแความรูที่คนพบควรที่จะมีการถายทอดไปสูบุคคลอื่นที่จะสามารถนําความรู ที่ไดไปแกปใญหาหรือเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง และการตอยอดความรูเดิมที่ตนมีอยู  โดยในเบื้องตนจากการถายทอดความรูใหแกนักศึกษากลุมตัวอยางพบวา ผูทดส อบระบบมี
ความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในดานการแนะนําสถานที่ทองเท่ียวที่นิยมในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดดีขึ้น 
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The build and find scholarly document's efficiency of design in industry subject 
for Technology Industry Faculty based Kamphaeng Phet Rajabhat University. 

 
สฤษณ๑  พรมสายใจ1 

Sarit  Promsaijai 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคแไวดังนี้ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม 

สําหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑแมาตรฐาน 80 /80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม  ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาที่
เรียนวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 21 คน  เครื่องมือที่ใชไดแก เอกสารวิชาการ จํานวน 8 บท 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Seale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช  ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว 

ผลจากการวิจยัพบวา 
1. เอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพทุกบทโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ E1 เทากับ 84.08 และ E2 เทากับ 82.50 

2. นักศึกษาที่เรียนดวยเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การสราง, ประสิทธิภาพ, พฒันาเอกสารวิชาการ, นกัศึกษา 

 
Abstract 

This research define objective following these section 1) To build and find scholarly document's efficiency of design in 
industry subject for Technology Industry Faculty based on 80/80 standard 2) To compare result of college student's education 
who studying in Technology Industry Faculty between pre-study and post-study by scholarly document of Technology Industry 
Faculty. People and sample of this research is college student who are studying design in industry subject, semester 2/2559, 
there are 21 students. Tool for this research are 8 chapters of scholarly and test document to measure standard value. There are 
5 levels to measure such as frequency, percent, mean, standard deviation, and standard variability for one way 

Research Result 
1. Scholarly document of design in industry subject has performance in every chapter. Mean value of E1 is 84.08 and E2 

is 82.50 
2. The result of college student who studied with scholarly document of design in industry gain high score of pre-study 

and the statistic value is 0.05 
 
Keywords: creacio, eficacia, El desenvolupament tecnic, estudiants 
 
บทน า 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ไดยึดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542 โดยเฉพาะมาตรา 4 ที่ไดกลาวไววา การศึกษา หมายถึง  กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย การ
ถายทอดความรู การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคแจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคแความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปใจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สวนมาตรา 22 ไดอธิบายวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสาม ารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2542, หนา 12) ซ่ึงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหเป็นไปตามหลักสูตร ผูสอนควรตอง
ศึกษาหลักสูตร โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชา ใหชัดเจน เพื่อจําแนกเนื้อหาสาระการเรียนรู ในแตละหนวยใหชัดเจน โดยรียงจากเนื้อหาที่ง ายไปสู
เนื้อหาที่ยาก ทั้งนี้เพื่อตองการสงผลทําใหนักศึกษา ไดเรียนรูและเขาใจในบทเรียนของแตละบทมากยิ่งขึ้น จากนั้นผูสอนควรตร ะหนักในดานการ
เขียน มคอ.3 หรือแผนการเรียนการสอนใหชัดเจนวาตองการจะจัดลําดับเนื้อหาสาระอยางไร และใชวิธีการสอนและสื่อการสอนในรูปแบบไหน 
ตลอดจนจะใชวิธีการวัดผลและประเมินอยางไร  ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดกําหนดจุดประสงคแการเรียนการสอนใหชัดเจน เพื่อใหเป็นไปตามเนื้อหาสาระของ

                                                           
1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
069 ม.1 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 โทร 055-706599 E-mail:sarit_741@hotmail.com 
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แตละบทเรียนเมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวจะไดผานเกณฑแตามวัตถุประสงคแที่ไดกําหนดไว  หรือนักศึกษาจะไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ านเกณฑแ
ที่ตั้งไว  โดยเหตุผลนี้เองที่ทําใหผูสอนไดตระหนักผลจากการสอนที่ผานมาพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิ ชาการออกแบบในงาน
อุตสาหกรรมที่ผานมา มีนักศึกษาผานเกณฑแบาง ไมผานบาง ดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งไดแก เอกสาร ตํารา หนังสือมีจํานวนนอยกวาควา ม
ตองการของนักศึกษาที่เรียน และนักศึกษายังไมเขาใจในการทําผลงานภาคปฏิบัติไปสูการพัฒนาการเรียนรูที่ถูกตองตามกระบ วนการออกแบบ
ผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม จึงสงผลทําใหนักศึกษามีผลการเรียนไมเป็นไปตามที่ผูสอนคาดหวังไว    

ดังนั้นผูสอนจึงไดสรางเอกสารวิชานี้ขึ ้นมา เพื่อนํามาใชสอนนักศึกษากลุมตัว อยางนี้ จํานวน 21 คน ถานักศึกษาไดเรียนรูเอกสาร
วิชาการนี้แลว นาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นกวาไมมีเอกสารวิชาการ จึงนับไดวาเอกสารวิชาการที่ไดสรางขึ้นมามีประโยชนแตอการพัฒนา
นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไดเปิดกาเรียนการสอนในรายวิชานี้ หรือรายวิชาที่ใกลเคียง ที่สา มารถนํา
เอกสารนี้ไปใชเป็นแนวทางการในสรางนวัตกรรม เอสารประกอบการสอน หรือ เอกสารวิชาการไดเป็นอยางดี 
  ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม จึงดําเนินการเขียนแผนการสอน (มคอ.3) และไดสรางขึ้นมา เพื่อนํามาใชสอน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มีดวยกัน จํานวน 8 บท  ซ่ึงในการเรียบเรียงนี้ไดนํา
หลักการเขียนเอกสารวิชาการตามคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2544 มาเป็นกรอบแนวทางในการเขียน ดังรายงานผลตามวัตถุประสงคแดังนี้  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอตุสาหกรรม สําหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม
เกณฑแมาตรฐาน 80 /80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โปรแกรมเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
3 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จํานวน 21  คน  

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย  

1. เอกสารประกอบดวยจํานวน 8 บท มีดังนี้ 
1.1บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมจํานวน 8 ชั่วโมง 
1.2 บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม จํานวน 8 ชั่วโมง 
1.3 บทที่ 3 กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม จํานวน 8 ชัว่โมง 
1.4 บทที่ 4 การออกแบบผลิตภัณฑแตามแนวทางธรรมชาติ จํานวน 8 ชัว่โมง 
1.5 บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑแอิฐมอญ จํานวน 8 ชั่วโมง 
1.6 บทที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑแกระเบื้องหินทรายเทียม จํานวน 8 ชัว่โมง 
1.7 บทที่ 7 การออกแบบผลิตภัณฑแงานไม จํานวน 8 ชั่วโมง 
1.8 บทที่ 8 การออกแบบผลิตภัณฑแงานโลหะ จํานวน 8 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาํนวน 40 ขอ  
การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย มีดังนี้ 
1. การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสาร  

1.1 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียนที่เรียนดวยเอกสารวิชาการ จํานวน 8 บท ๆ ละ 10  ขอ รวม 80 ขอ  
2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการประเมินผลคะแนนสอบปลายภาคเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
1. การสร๎างและหาประสิทธิภาพเอกสารวิชาการ  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เอกสารและแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนใน

การดําเนินการสรางแตละสวน ดังตอไปนี้  
1.1 เอกสารวิชาการ ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 แผนการบริหารการสอน 
1.1.2 รหัสวิชา  
1.1.3 รายวิชา     
1.1.4 คําอธิบายรายวิชา   
1.1.5 วัตถุประสงคแทั่วไป 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 950 
 

1.1.6 เนื้อหาสาระ         
1.1.7 สื่อการเรียนการสอน 
1.1.8 การวัดผลและประเมินผล 
1.1.9 เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2. สื่อ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ ทกุ
หัวขอของเอกสารวิชาการมีดวยกันจํานวน 8 บท 

 3. แบบประเมินคุณภาพเอกสารวิชาการ เป็นแบบประเมินรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยการเรียบเรียงจาก หนังสือ 
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดสรางเป็นแบบประเมินคุณภาพเอกสารวิชาการ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเพื่อให
มีความสอดคลองกัน  

 4. ประเมินคุณภาพเอกสารวิชาการ หลังจากสรางเอกสารวิชาการเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําเอกสารวิชาการไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเรียบรอย เพื่อหาจุดบกพรอง และทําการแกไข โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพเอกสารท างดาน
ความสอดคลองระหวางแผนการสอนกับหลักสูตร ความถูกตองของเนื้อหาสาระที่นํามาใชสอน แบบฝึกหัดทายบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และสื่อการเรียนการสอน โดยใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา โดย
กําหนดคาคะแนน 5 ระดับ มีดังนี้ 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด 

 ผลแสดงความคิดเห็นโดยผูเชี่ยวชาญที่มีตอเอกสารวิชาการ ตามคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ย จํานวน 4  ดาน มีดังนี้ 
 4.1 ดานแผนการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย 3.96 
 4.2 ดานแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยูในระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย 3.80 
 4.3 ดานเนื้อหา อยูในระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย 3.84 
 4.4 ดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย 4.12 

5. ผูวิจัยไดสรางและนําแบบประเมินส่ือการสอนในรูปแบบเอกสารวิชาการ ใชเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา แบบปลายเปิดในสวนทาย
ของแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยกําหนดคาคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเคิรแท และ
ผูวิจัยจะไดนํามาปรับปรุงตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 100-103) ดังนี้ 

 คะแนน  4.51 – 5.00   มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนน  3.51 – 4.50   มีความเหมาะสมมาก 
 คะแนน  2.51 – 3.50   มีความเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน  1.51 – 2.50   มีความเหมาะสมนอย 
 คะแนน  1.00 – 1.50   ควรปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา เอกสารวิชาการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
5.1 ขั้นทดลองและการพัฒนาประสิทธิภาพเอกสาร รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม โดยการนําไปทดลองใช 

(Implementation and Improve) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางผลจากการทดลอง ภาคสนาม ผูวิจัยไดนําเอกสารวิชาการที่ไดปรับแลวมาทดลองใช
กับนักศึกษา ที่กําลังเรียนรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรมมาแลว โดยคละกันไปจํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากกลุม
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง ต่ํา ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ไดสรางขึ้นตามเกณฑแ 80/80  ผลจาการทดลอง 
พบวา การหาคาประสิทธิภาพเอกสารวิชาการ ของนักศึกษาที่เคยเรียนผานมา แสดงวาเอกสารวิชาการที่ไดสรางขึ้นมามีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงนํา
ขอบกพรอง เชน การพิมพแเวนวรรค คําผิด และรูปภาพ ที่ยังมีขนาดไมเทากัน นํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ตอไป   กอนที่ผูวิจัยจะนํา
เอกสารวิชาการไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 21 คน ตอไป 

2. การสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเพื่อพัฒนาเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน - หลังเรียน มีขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ มีดังนี้ 

2.1 ศึกษาผลการเรียนรู ดวยเอกสารวิชาการรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู แบบอิงเกณฑแ ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 36-93) 
2.3 วิเคราะหแเนื้อหาการเรียนของแตละบท 
2.4 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือดตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  

โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดรับแตละหนวย 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 951 
 

2.5 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจดุประสงคแ คา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่พิจารณาแบบทดสอบที่มีคา IOC  ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป เป็นแบบทดสอบโดยใชวิธีของโรวิเนลลี (Rovineli) และแฮมบิลตัน 
(Hambleton)   

2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เพื่อตรวจสอบการหาคาระดับความยากงาย (p) และการหาคาอาํนาจการจาํแนก (r) เป็นรายขอ ตามวธิีการเบรนแนน (Brennan) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) โดยใชวิธกีารคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน ที่ไดสรางขึ้นมา จํานวน 40 ขอ จากนั้นนําแบบทดสอบ
มา เพื่อหาคาหความยากงายที่อยูในระหวาง 0.20-0.80 และอยูในระหวางคาอาํนาจจาํแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ไว จํานวน30 ขอ โดยตรวจสอบความเชื่อมั่นตามหลักทฤษฎวีิธีการของ โลเวททแ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 96)  สรุปไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86 
จากนั้นจึงไดจัดพิมพแเป็นแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อนํามาใชทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ตอไป การประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กับจุดประสงคแ 

เชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร 
N

R
       IOC


  (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ , 2539, หนา 249) 

เมื่อ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency) 
  R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
  N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยมีเกณฑแ ดังนี้ 
ใหคะแนน    +1      เมื่อแนใจวาขอสอบบั้นวัดตามจุดประสงคแ 
ใหคะแนน     0      เมื่อไมแนใจวาขอสอบบั้นวัดตามจุดประสงคแ 
ใหคะแนน     -1      เมื่อแนใจวาขอสอบบั้นไมวัดตามจุดประสงคแ 
ซ่ึงคาดัชนีความสอดคลอง IOC แบบทดสอบรายขอ ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.80- 1.00 ทุกคน ดังนั้น แบบทดสอบที่สรางขึ้นมา  

มีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา อยูในเกณฑแที่ยอมรับได 
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. สัปดาหแแรกผูสอนชี้แจงเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน ใหกับนักศึกษาทราบทุกคน 
2. ทดสอบกอนเรียน หลังจากปฐมนิเทศกลุมตัวอยางแลว ผูสอนใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อเก็บขอมูลความรูกอนเรียนของ

กลุมตัวอยางไวเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 
3. สอนดวยเอกสารวิชาการและทดสอบความกาวหนาระหวางเรียน  
4. ทดสอบหลังเรียน เมื่อนักศึกษาผานการเรียนการสอนครบทุกหนวยการเรียนแลว ผูสอนทําการทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการกอนเรียน แบบฝึกหัด และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

หลังเรียน ของนักศึกษาที่ใชเอกสารวิชาการ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูล มีดังตอไปนี้ 
1. นําผลคะแนนทั้งหมดที่นักศึกษาทําไดมาทําการวิเคราะหแ เพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
2. นําเอาผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลังเรียนกับกอนเรียน เพื่อวัดความกาวหนา

ทางการเรียนโดยใชคา t-test  ตอไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 100-103)  
 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล มีดังนี้ 
 1. สูตรการหาคาเฉลี่ย  
 2. สูตรการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติการคาหาที่ (t – test)  (ชูศรี  วงศแรัตนะ, 2544, หนา 93) 
 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแการสรางและหาประสิทธภิาพเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม สําหรับนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80 
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏกําแพงเพชร  

บทที ่ คะแนนประสิทธิภาพระหวํางเรียน คะแนนผลลัพธ๑หลังเรียน E1  /  E2 
ร๎อยละ (E1) ร๎อยละ (E2) 

1 83.49 80.40 83.49/80.40 
2 83.65 81.40 83.65/81.40 
3 82.85 82.30 82.85/82.40 
4 83.01 82.80 83.01/82.80 
5 83.65 84.20 83.65/84.20 
6 83.49 82.30 83.49/82.30 
7 86.03 84.70 86.03/84.70 
8 86.50 81.90 86.50/81.90 
 672.67 660  

E1 = 84.08 / E2 =  82.50 
 

สรุป จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกาํแพงเพชร มีคาเฉลีย่รอยละ ( X )  E1 เทากับ 84.08  และคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  เทากับ 82.50  แสดงวานักศึกษาที่ไดใชเอกสารวิชาการ รายวิชา 
การออกแบบในงานอุตสาหกรรม ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแและสมมตฐิานขอที่ 1 ทุกประการ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม  
   
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  

จ านวน แบบทดสอบ X  ร๎อยละ D D2 S.D. t-test 
21 กอนเรียน 13.80 34.52 336 5476   

21 หลังเรียน 30.09 75.23 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จํานวน 20 คน (df  = 1.725) 
 

สรุป จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 34.52 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย       
( X ) รอยละเทากับ 75.23  เป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละความกาวหนา เทากับ 40.71 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 3.68  คาที (t-test) เทากับ 12.21 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
การอภิปรายผล 
 การจากพัฒนาเอกสารวิชาการ ผูวิจัยไดกําหนดของการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคแไว 2 ขอดังนี้ 
   จากวัตถุแประสงคแขอที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม สําหรับนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑแมาตรฐาน 80 /80 พบวา เอกสารวิชาการรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E1 เทากับ 84.08  และคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  เทากับ 82.50  แสดงวานักศึกษาที่ไดใชเอกสาร
วิชาการ รายวิชา การออกแบบในงานอุตสาหกรรม ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแและสมมติฐานขอที่ 1 ทุกประการ ซ่ึงมีความสอดคลองกับการทํา
วิจัยของ  (วีระพล   พลีสัตยแ. 2551: บทคัดยอ) การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูา   เร่ือง  พอลิเมอรแ  เซรามิกสแและแกว 
แมเหล็กและการนําไฟฟูายิ่งยวด ของวัสดุเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน  วิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูา  เรื่อง  พอลิเมอรแ  เซรามิกสแและแกว  แมเหล็กและ
การนําไฟฟูายิ่งยวดของวัสดุ  จํานวน 18  คน  พบวาชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  88.07/91.80 และยังมีความสอดคลองกับการทํา
วิจัยของ (วิษณุ   บัวเทศ. 2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการวิเคราะหแวงจรไฟฟูากระแสตรง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร พบวา นักศึกษาจํานวน 25 คน ที่ไดทําแบบฝึกหัดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 จํานน 5 ชุด มีคะแนน
เฉลี่ย รอยละ 81.92 เกินรอยละ 80 ที่กําหนดไว   

จากวัตถุแประสงคแขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โปรแกรมเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเอกสารวิชาการรายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม  พบวา คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนมี
คาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 34.52 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 75.23  เป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละ
ความกาวหนา เทากับ 40.71 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.68  คาที (t-test) เทากับ 12.21 ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (วีระพล  พลี สัตยแ, 2551, หนา  บทคัดยอ) การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวัสดุ
วิศวกรรมไฟฟูา   เร่ือง  พอลิเมอรแ  เซรามิกสแและแกว แมเหล็กและการนําไฟฟูายิ่งยวด จํานวน 18  คน  พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
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กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  พบวากลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยังมีความสอดคลองกับรายวิจัยของ (อุบล  เพ็งสถิต, 2553, หนา 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นแลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชตําราเรียนแบบศึกษาดวยตนเองในวิชา PC 393 ที่มีนักศึกษาที่มี
ลักษณะการเรียนตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา PC 393 ไมแตกตางกันและยังมีความสอดคลองกับวิจัยของ (วิษณุ   บัวเทศ, 2551, หนา 
บทคัดยอ) ที่เกี่ยวกับการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการวิเคราะหแวงจรไฟฟูากระแสตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กําแพงเพชร พบวา หลังเรียนจากการเรียนดวยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และยังมีความสอดคลองกับ
การทําวิจัยของ (ขวัญดาว  แจมแจง, 2551, หนา บทคัดยอ) ไดรายรายผลการวิจัย เรื่อง ผลของการสอนโดยใชบทบาทสมมติที่มีตอผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนรายวิชา กลไกการเกิดปฏิกิริยาการเติมกลุมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 พบวา มีคาสูงกวาเกณฑแรอยละ 60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

และยังมีความสอดคลองการเรียนการสอนของ (สุรัสวดี  อินทรแชัย.2554 : หนา บทคัดยอ) ที่ไดการสรางแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการสงงาน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกสแในรายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตรแ  มหาวิทยาลัยนอรแท – เชียงใหม 
พบวา นักศึกษามีจํานวน 43 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 31-301 มีการแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการสงงานดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกสแ 
ระดับมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียนดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกสแ อยูในระดับนอยที่สุด   

 
ข๎อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการพัฒนาเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรมสําหรับนกัศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ตามหลักสูตรอุดมศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจยัมีขอเสนอแนะเพื่อใหการใชเอกสารวิชาการที่ไดสรางขึ้นมามีประสิทธภิาพ ดังนี้ 

1. เนื้อหาของเอกสารเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรมรหัส ควรใชส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และควรมีเครื่องมือ 
เครื่องจักร ตอการพัฒนาที่นํามาใชสอนในรายวิชาการการออกแบบผลิตภัณฑแในงานอุตสาหกรรม  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยใยชั้นเรียน เพื่อที่จะไดแกปใญหานักศึกษาในระหวางไดอยางถูกตอง  
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสาร ตํารา ที่นํามาใชประกอบในการสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเป็นอยางดี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การรายงานผลการพัฒนาเอกสารวิชาการ รายวิชาการออกแบบในงานอุตสาหกรรม สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ทําใหการวิจัยเลมนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว 
และขอมอบความดีทั้งหมด ใหแก คุณพอ คุณแม คุณครู – อาจารยแ ทุก ๆ ทาน  และขอขอบคุณภรรยา บุตรทุกคน ที่คอยใหกําลังใจมาโดยตลอด                   
จึงสงผลทําใหการทําวิจัยครั้งนี้ สําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว มา ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาการแปรรูปกล๎วย ด๎วยระบบโซํอุปทาน ของชุมชนมอกล๎วยไขํ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
The study privatization with supply chain of  

the mo ban ban mai Amphoe Mueang Kamphaeng Phet Province 
 

สฤษณ๑  พรมสายใจ1 

Sarit  Promsaijai 
 

บทคัดยํอ 
ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัย ไดแก 1). เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด

กําแพงเพชร 2). เพื่อศึกษาการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  3). เพื่อจัดทําหลักสูตรการแปรูปกลวย 
ในรูปแบบการประเมินแบบซิป ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 4). เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปรูปกลวยของชุมชน 
มอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  ปะชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญการแปรรูปกลวย จํานวน 22 คน  สถาน
ประกอบการแปรรูปกลวย จํานวน 22 คน และกลุมบุคคลที่สนใจโดยทั่ว ๆ ไป จํานวน 30 คน  เครื่องมือที่นํามาใช  ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ 
และแบบทดสอบ เป็นมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว 
 ผลจากการวิจยัพบวา 

ตอนที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแ ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 22 คน มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 72.73 มีสถานะสมรสแลว มีระดับ
การศึกษาที่แปรรูปกลวยมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี  ซ่ึงในการแปรรูปกลวย สถานประกอบการจะจางคนในทองถิ่น
มาทํา โดยจางเป็นรายวัน สวนการซ้ือกลวยมาแปรรูป จะมีพอคา ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง นํามาสงโดยใชรถกระบะเป็นสวนมาก 

ตอนที่ 2 พบวา ผลจากการวิเคราะหแ ความตองการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 
22 คน ขอที่มีความตองการมากสุด คือ ขอที่ 1-6, ขอ 8, 10 - 13, 15 - 18 และขอ 20 รองลงมายูในระดับความตองการปานกลาง คือ ขอ 7, 9, และ ขอ 
19 จากการตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ขอ มีระดับความตองการ มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.67  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.01 อยู
ในระดับความพึงพอใจมาก   

ตอนที่ 3 ผลจากการวิเคราะหแหลักสูตรการแปรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ย X
เทากับ 4.24 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.เทากับ 0.74 อยูในระดับมาก 

ตอนที่ 4 ผลจากการวิเคราะหแมีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนอบรมมีคารอยละเทากับ 35.80 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 7.16 และ
คะแนนทดสอบหลังอบรมมีคารอยละเทากับ 55.18 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 11.03 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย X  
รอยละความกาวหนา เทากับ 19.36  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 2.23 และมีคาที t-test เทากับ 22.07 ซึ่งมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ : การแปรรูป, กลวย, โซอุปทาน, กําแพงเพชร 
 
Abstract 

Amb la privatitzacio dels moduls de la cadena de suministrament de  Platan Kamphaeng Phet Provincia Districe. 
 The purpose of this research 1). Moscou perestudiar elcontext deplatans comunitaris Amphoe Mueang Kamphaeng Phet 
Province 2). To study privatization of the mo ban ban mai Amphoe Mueang Kamphaeng Phet Province 3). TO prepare a course of 
privatization in the zip evaluation format Amphoe Mueang Kamphaeng Phet Province 4). For technology transfer banana 
processing of the community. populatiom and sample include banana processing expert 22 people  bana processing 
establishments 22 people mormal peson 30 people Used tools include  satisfaction questionnaire and guiz the scale rating is 5  
levels. The chart include frequencx, percent, average, standard,deritatoin, analysis of variance. 
 The results. 
 1. Rusults from the analysis of 22 respondents there  were 72.73 more female than male married status lt has the 
most varied levels of education is secondary school secondary is undergraduate in the satus conversion local people by hiring on a 
daily basis the banana is processed in the provinces of kamphaeng phet and neighboting provinces  lt  is delivered by pickup truck. 
 2.  The results of analysis of banana processing nrrds of ban kluai mai community muang district kamphaengphet 
province 22 people the clause is very demanding is 1 through 6 article 8, 10-1, 15-18, and article 20 secondly the demand was 
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moderate is article 7, 9 and 19 from answering the questionnaire 20 there is an average demand level X = 3.67 and standard 
deviation  S.D. = 1.01 very satisfied. 
 3.  The results of the translation course analyis mo kluai mai community muang district kamphaeng phet province 
the average is X  = 4  and the standard deviation is S.D. 0.74 in a very high level. 
 4.  The results are average of the test scores before baking the percentage is 35.80 average X = 7.16 and test scores 
ofter training the percentage is 55.18 average X  = 19.36 and have standard deviation S.D. = 2.23 and the t-test is 22 
thedifference was statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: transformation, banana, supply chain, kamphaeng phet. 
 
บทน า 

วัสดุที่มีอยูในจังหวัดกําแพงเพชร มีดวยกันมากมายหลากหลายชนิด ซ่ึงแตละชนิดจะมีประโยชนแและมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่
แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามการนําเอาวัสดุทองถิ่นมาใชในงานประเภทใดก็ตามจะตองทําการศึกษา วิเคราะหแหาผลสรุปวาเราตองการเลือกใช วัสดุ
ประเภทใดทั้งนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแที่ตองการจะทํา ซ่ึงจะขอกลาวความเป็นมาโดยรวม จังหวัดกําแพงเพชรเป็นเมืองหนาดานของ
สุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อวา เมืองชากังราว และมีเมืองบริวารรายลอมอยูเป็นจํานวนมาก เชน ไตรตรึงษแ เทพนคร ปใ จจุบันจังหวัด
กําแพงเพชร เป็นเมืองศูนยแกลางการทองเท่ียวทางประวัติศาสตรแแหงหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเกาแก ซ่ึงกอสรางดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยูในอุทยาน
ประวัติศาสตรแกําแพงเพชร ที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากองคแการศึกษาวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 เป็นจังหวัดที่อยูในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู
ติดกัน จากทิศเหนือ วนตามเข็มนาฬิกา ไดแก จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดนครสวรรคแ และจังหวัดตาก ตั้งอยูในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง ไดแบงการปกครองตามสวนภูมิภาคออกเป็น 11 อําเภอ 78 ตําบล 823 หมูบาน ดังนี้  1) อําเภอเมืองกําแพงเพชร 2) อําเภอไทรงาม 
3) อําเภอคลองลาน 4) อําเภอขาณุวรลักษบุรี 5) อําเภอคลองขลุง 6) อําเภอพรานกระตาย 7) อําเภอลานกระบือ 8) อําเภอทรายทองวัฒนา 9) อําเภอ
ปางศิลาทอง 10) อําเภอบึงสามัคคี และ 11) อําเภอโกสัมพีนคร  (ประวัติกําแพงเพชร, 2558, หนา 1)  ประชากรสวนใหญ ทําอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํา
ออย ทํามันสําปะหลัง  ทํานา  กลวยไข  ขาวโพด และเล้ียงสัตวแ เป็นตน ตามแตละเขตพื้นที่ของแตละอําเภอที่ทําการปลูกพืช และมีงานประเพณีที่สําคัญ 
ไดแก 1) งานประเพณีนบพระ- เลนเพลง 2) งานสารทไทย กลวยไขเมืองกําแพงเพชร 3) งานเทศกาลกินกเวยเต๋ียวเท่ียวเมืองกําแพง 4) งานแขงขันเรือยาว
ประเพณีลําน้ําปิง ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และมีแหลงทองเที่ยว ไดแก 1) อุทยานแหงชาติคลองลาน 2) อุทยานแหงชาติคลอง
วังเจา 3) อุทยานแหงชาติแมวงกแ 4) อุทยานประวัติศาสตรแกําแพงเพชร 5) เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาเขาสนามเพรียง และ5) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
กําแพงเพชร (อําเภอจังหวัดกําแพงเพชร, 2558, หนา 1) 
 ผลิตภัณฑแของจังหวัดกําแพงเพชร สวนใหญมักจะเป็นผลิตภัณฑแประเภทอาหาร ไดแก กลวยกวน กลวยฉาบ กลวยเช่ือม  เป็นตน ซึ่งผลิตภัณฑแ
กลวยนี้มีแหลงผลิตหรือมีการปลูกโดยทั่ว ๆ ไปของจังหวัดกําแพงเพชร ไมวาจะเป็นกลวยไข กลวยน้ําหวา กลวยหักมุก หรือกลวยชนิดอื่ นก็ตาม แตสิ่ง
สําคัญของมอกลวยไขไดแปรรูปกลวยใหเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ คุณคาทางอาหารและยา เพิ่มวัสดุดิบใหไดราคาที่ดีขึ้นโดยการนําเอากลวยหลายชนิดมา
แปรรูปเป็นขนมไทนของชุมชุนแหลงนี้มียาวนานแลว พบวา การแปรรูปของชุมชนแหลงมีปใญหาหลาย ๆ ดาน เชน การฝานกลวยใหเป็นชิ้นขนาดเล็ก ๆ  
ไมไดรูปแบบที่หลากหลาย ทําผูบริโภคหรือผูซ้ือไมประจําใจ หมายความวา รับประทานแลวไมสะดุดตาในการรับประทานนั่นเอง  กระบวนการแปรรูปก็ยัง
ไมชัดเจนวาการลงทุนตอหวีจะสงผลไดกําไรเทาไรไมไดคิดราคาตนทุนการแปรรูป ทั้งนี้จึงตองทําการวิเคราะหแตนทุนการผลิตใหเป็นรูปธรรมจะไดทราบวา
ขอมูลที่ลงทุนไปไดกําไรกี่เปอรแเซ็นตแ ทําใหผูประกอบการไดรูจักคิดวิเคราะหแตนทุนการแปรรูปไดอยางถูกตอง และอีประเด็นหนึ่งก็คือ หลังจากที่ไดปอก
กลวยแลวไมรูวาเปลือกนั้นประโยชนแใดบาง สวนที่บุคคลอื่นเห็นก็คือ นําไปใหสัตวแเลี้ยงกิน ไปทําปุยหมัก แตผูวิจัยไดมองเห็น ความสําคัญมากกวาก็คือ
สามารถนํามาใชเป็นพลังงานทดแทนได ที่มีคุณคามมากกวา ถาใชพลังงานแลวก็สามารถนําเอาการไปทําเป็นปุยไดอีกทางเลือกหนึ่ง (วิลาสิณี จัน ทรแคง, 
2558 ธันวาคม 19) หรือจะนําไปเผาใหเป็นขี้เถาเพื่อทําเคลือบเซรามิกสแก็สามารถกระทําได ดังนี้ผูวิจัยจึงไดหาแนวทาง เพื่อพัฒนาชุ มชนแหลงนี้ใหเป็น
ศูนยแการเรียนของชุมชนทองถิ่นแบบยั่งยืนควบคูกับเมืองกําแพงเพชรตอไป 
 จากการศึกษาสภาพปใญหาที่ผูวิจัยไดออกสํารวจการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข ที่ไดกลาวแลวนั้นจึงเป็นขอมูลพื้นฐานดานตาง ๆ 
ผูวิจัยจึงไดศึกษากระบวนการแปรรูปของชุมชนทองถิ่นแหลงนี้ เพื่อดําเนินการสรางศูนยแการเรียนรูแบบยั่งยืน เพื่อมีสวนรวมในการแกปใญหาดังกลาวโดย
มุงเนนที่ตองทําการศึกษาและสํารวจเพื่อทําวิจัย ใหเป็นไปตามปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศนแที่คณะมีงานบริการวิชาการสูชุมชนทองถิ่นตามตัวบงชี้ที่ 5.2 และ
เพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการวิจัยที่ไดกําหนดไวดังตอไปนี้  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
3. เพื่อจัดทําหลักสูตรการแปรรูปกลวย ในรูปแบบการประเมินแบบซิป ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

 4. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
   ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการไวดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเครื่องมือ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ตอนที่ 1 วิเคราะหแ บริบทของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

1.1 สภาพความเป็นอยูในดานตาง ๆ เชน การศึกษา อาชีพ รายได 
1.2 ศึกษาวัสดุพื้นถิ่นและผลิตภัณฑแชุมชนของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
1.3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑแกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ไดแก   ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบอาชีพการแปรรูปกลวย ของมอกลวยไข  อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก   ผูเชี่ยวชาญทาง และ ผูประกอบอาชีพการแปรรูปของมอกลวยไข จํานวน 22 คน อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร ไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหแผลการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

2.1 เพื่อศึกษาตนทุนการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
2.2 เพื่อศึกษาปใญหาและอุปสรรคตอการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
2.3 ศึกษาความพึงพอใจที่ตอการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ไดแก   ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบอาชีพการแปรูปกลวย ของมอกลวยไข  อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูประกอบอาชีพการแปรรูปจํานวน 22 คน อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเครื่องมือ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหแหลักสูตรการแปรรูปกลวย ในรูปแบบการประเมินแบบซิป ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร 

3.1 ศึกษาดานบริบทของชุมชน 
3.2 ศึกษาปใจจัยเบื้องตน 
3.3 ศึกษาดานกระบวนการ 
3.4 ศึกษาดานผลผลิต 
3.5 ศึกษาความพึงพอใจที่ดีตอหลักสูตรการแปรรูปกลวย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน และผูประกอบอาชีพการแปรรูปกลวยไข   
  กลุํมตัวอยําง ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน และผูประกอบอาชีพการแปรรูปกลวยไข จํานวน 22 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ และแบ บสอบถามผู

ประกอบอาชีพการแปรรูปกลวย ซ่ึงไดจําแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงไดจําแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูล ไดแก ชื่อนามสกุล อายุ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณแในการ

สอนที่เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นตน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดประสงคแของหลักสูตร และโครงสรางของหลักสูตร 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะโดยทั่ว ไปนอกจากการ ตอบตอนที่ 1 และตอนที่ 2  
แบบสอบถามผูประกอบอาชีพการแปรรูปกลวย ซ่ึงไดจําแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูล ไดแก ชื่อนามสกุล อายุ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณแในการ

แปรรูปกลวย  เป็นตน 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยาย ของเนื้อหาหลักสูตรที่ไดสรางขึ้นมา เชน การนําเสนอ  การบร รยายเนื้อหาสาระ  
การใชสื่อในการบรรยาย  เป็นตน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะโดยทั่ว ๆ ไป นอกจากการตอบตอนที่ 1 และตอนที่ 2  
ลักษณะของแบบสอบถาม มีประกอบไปดวย ratting scale 5 ระดับ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 

การสร๎างเครื่องมือ 
การสรางเครื่องมือ จํานวน 2 ฉบับ ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและโครงการการฝึกอบรมตาง ๆ แลวนํามาดัดแปลงใหสอดคลองกับ

งานวิจัยที่ไดดําเนินการครั้งนี้อยางเหมาะสมโดยใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาตามขั้นตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมืออยางเป็นระบบ 
2. ไดกําหนดแนวหัวขอของแบบสอบถาม ที่จะดําเนินการสรางขึ้นมา จํานวน 3 ตอน  
3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามหัวขอที่กําหนด แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

5 ทาน  
จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสมบูรณแแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและลงความเห็นโดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ของขอคําถาม โดยกําหนดเกณฑแ การใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
           +1    =    ขอคําถามแนใจวา มีความเหมาะสม 

            0    =   ขอคําถามไมแนใจวา มีความเหมาะสม 
          -1    =    ขอคําถามแนใจวามีความไมเหมาะสม 
ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกขอคําถามที่มีคามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชตอไป มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ต่ํา

กวา 0.50 ควรตัดทิ้งไมสามารถนํามาใช หรือ ตองนําไปปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นมา  ซ่ึงพบวาขอคําถาม จํานวน 10  ขอ มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 0.80  

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยดวยเองตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. เก็บแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และผูประกอบอาชีพกลวย จํานวน 22 ฉบับ  
2. การนําขอมูลแบบสอบถามมาคํานวณตามสูตรสถิติที่กําหนดไว 

คาเฉลี่ยเกณฑแการประเมินผลระดับคะแนน มีดังนี้ 
ระดับคะแนนคาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
ระดับคะแนนคาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ระดับคะแนนคาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนคาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
ระดับคะแนนคาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

3. รายงานผลตามวัตถุประสงคแตอไป 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหแผลการ ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร ไดแก บุคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจในการแปรรูปกลวย   
กลุํมตัวอยําง ไดแก บุคลทั่ว ๆ ไป  ไดแก นักเรียน นักศึกษา บุคลากร จํานวน 30 คน ไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 
สูตร การวิเคราะหแ โดยใชสูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 163)  

    X
X   =    

N

  

   เมื่อ   X        แทน     คาเฉลีย่ 
   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             N        แทน     จํานวน 
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สูตร การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใชสูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 106) 
 

   

 

22
N X  -  X

S . D .   =    
N N  -  1

   

 
  S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X แทน คะแนนแตละตัว 
  N แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
 
 สถิติที่โดยใช  t – test Dependent  Samples  โดยใชสูตรของ (ชูศรี  วงศแรัตนะ, 2544, หนา 93) 

 
   t = 

1

)(
22







N

DDN

D  

   เมื่อ t  แทน   การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
    D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนอบรมและหลังอบรม 
    2

D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนอบรมและหลังอบรมแตละคนยกกําลังสอง 
    2

)( D   แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนอบรมและหลังอบรมทุกคนยกกําลังสอง 
 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะหแผลขอมูลเรื่อง การศึกษาการแปรรูปกลวย ดวยระบบโซอุปทาน ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร  ผูวิจัยไดจําแนกผลการวิเคราะหแขอมูลมีดวยกัน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแ บริบทของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  พบวา จากการตอบแบบสอบถาม
ของผูแปรรูปกลวย ของมอกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 22 คน จากการตอบแบบสอบถามของผูแปรรูปกลวย ของมอกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 22 คน 1). จากสถานประกอบการ การแปรรูปกลวยของมอกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 72.73 ซ่ึงสวนมากมี
สถานะสมรสแลว และมีระดับการศึกษา หลากหลายระดับ สวนใหญระดับมัธยมศึกษาจะทํามากที่สุด รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี  และในการแปรรูป
กลวยนี้ สถานประกอบการมักจะจางคนในทองถิ่นมาทํา โดยจางเป็นรายวัน นับวาเป็นการสงเสริมรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นของมอกลวยไข ไดเป็นอยางดี 
และกลวยที่สถานประกอบการนํามาใชในการแปรรูปจะมีพอคา ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียงนํามาสงโดยใชรถกระบะ เป็นสวนมาก 

ตอนที่ 2 ผลจากการวิเคราะหแ ความตองการ การแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  พบวา   
ผลจากการวิเคราะหแ ความตองการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข จํานวน 22 คน ขอที่มีความตองการมากสุด คือ ขอที่ 1-6 , ขอ 8, ขอ 10-13 ขอ 
15 -18 และขอ 20 สวนระดับความตองปานรองลงมาซ่ึงอยูในระดับความตองการปานกลาง คือขอ 7, 9, และ ขอ 19 เป็นตน จากจํานวน 20 ขอ ของ
ระดับความตองการมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.67  และ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.01 อยูในระดับความพึงพอใจมาก   

ตอนที่ 3 ผลจากการวิเคราะหแหลักสูตรการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 4 ดาน  
พบวา การวิเคราะหแหลักสูตรการแปรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ย X เทากับ 4.24 และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.74 อยูในระดับมาก 

ตอนที่ 4 ผลจากการวิเคราะหแการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
กอนอบและหลังอบบรมดวยหลักสูตรหรือ เอกสารการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  พบวา คาเฉลี่ย
รอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนอบรมมีคารอยละเทากับ 35.80 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 7.16 และคะแนนทดสอบหลังอบรมมีคารอยละเทากับ 55.18 
มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 11.03 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย  X รอยละความกาวหนา เทากับ 19.36  และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 2.23 และมีคาที t-test เทากับ 22.07 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
การอภิปรายผล  

จากวัตถุประสงคแขอที่ 1 ผลจากการวิเคราะหแ บริบทของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา จากการตอบ
แบบสอบถามของผูแปรรูปกลวย ของมอกลวยไข จํานวน 22 คน  1). สถานนะผูใหขอมูลจากสถานประกอบการ การแปรรูปกลวยของมอกลวยไข มีเพศ 
ชาย จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.63 เพศหญิงคิดเป็นคารอยละ รอยละ 86.36  2). อายุผูประกอบการอายุ 20 -30 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นคา             
รอยละ 9.09  อายุ 31-40 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นคารอยละ 36.36 อายุ 40-50  ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 18.18 อายุ 51-60 ปี จํานวน 3 คน 
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คิดเป็นคารอยละ 13.63 อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.72 3). สถานภาพสมรส โสดจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 18.18  สมรส
จํานวน 18 คน คิดเป็นคารอยละ 81.81 4). วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 9 คน คิดเป็นคารอยละ 40.90  ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 11 คน 
คิดเป็นคารอยละ 50.00 ระดับอนุปริญญาจํานวน 0 คน คิดเป็นคารอยละ 00.00ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 09.09  สูงกวาระดับ
ปริญญาตรี ไมมี  5). ระยะเวลาในทําแปรรูปกลวยหรือการทํางาน 3-5 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.72  การทํางาน 6-10 ปี จํานวน 5 คน คิด
เป็นคา รอยละ 22.72  การทํางาน 11-15 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 04.54 การทํางาน 16-20 ปี คิดเป็นคารอยละ 5 คน คิดเป็นคารอยละ 
22.72 การทํางาน 20 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 27.27  6). อาชีพการแปรรูปกลวยขายอยางเดียวจํานวน 12 คน คิดเป็นคารอยละ 54.54  
ทําไรและแปรรูปกลวยขาย จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 09.09 ทํานาและแปรรูปกลวยขาย จํานวน 2 คนคิดเป็นคา รอยละ 0.9.09  ทําไรและทํานา 
และแปรรูปกลวยขาย จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 04.54 รับจางทั่วไปและแปรรูปกลวยขาย จํานวน 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.72  และอื่น ๆ ไมมี  
7). ลักษณะของการแปรรูปกลวยทํากันเองในครอบครัว จํานวน 11 คน คิดเป็นคารอยละ 50.00 มีลูกจางรับทําจํานวน 4 คน คิดเป็นคารอยละ 18.18 มี
ลูกจางและทําเองดวย จํานวน 7 คน คิดเป็นคารอยละ 31.81 ลูกจางทําเองและอื่น ๆ ไมมี  8). รายไดตอเดือนจากการแปรรูปกลวยจํานวน 1 คน คิดเป็น
คารอยละ 04.54  ต่ํากวา 2,000  บาท จํานวน 7 คน คิดเป็นคารอยละ  31.81  รายได 2,001–5,000 บาท จํานวน 7 คน  คิดเป็นคารอยละ  31.81 
รายได 5,001–10,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็นคารอยละ 31.81 รายได 10,001–15,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 04.54  รายได 
15,000–20,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 16.63 รายได 20,001  บาทขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ13.63  เป็นตน 9). รายไดการ
จําหนายผลิตภัณฑแอื่น ๆ นอกจากการแปรรูปกลวย ตอ เดือนต่ํากวา  1,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นคารอยละ 09.09   รายได 1,001 -5,000 บาท 
จํานวน 12 คน คิดเป็นคารอยละ 54.54   รายได 5,001-10,000 บาทจํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.63 รายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 5 
คน คิดเป็นคารอยละ 5 คน คิดเป็นคารอยละ 22.72 รายได 20,001 บาทขึ้นไปจํานวน ไมมี  10). ทานไดซ้ือกลวยมาแปรรูปโดยวิธีใด สั่งซ้ือมาจากสวน
กลวยเองของทุกปี และการปลูกกลวยเพื่อแปรรูปเอง ไมมี มีพอคาที่รับซ้ือกลวยมาสงให จํานวน 8 คน คิดเป็นคารอยละ 36.36 ออกไปหาซ้ือกลวยดวย
ตัวเอง จํานวน 1 คน คิดเป็นคารอยละ 04.54  มีพอคา แมคามาขายสงใหเป็นประจํา จํานวน 12 คน คิดเป็นคารอยละ 54.54   และอื่น ๆ จํานวน 1 คน 
คิดเป็นคารอยละ 04.54 11). การนํากลวยมาสงในการแปรรูปดวยวิธีใด รถเกง ไมมี  รถกระบะ จํานวน 14 คน คิดเป็นคารอยละ 63.63   รถทาง
การเกษตร (อีเตเน) ไมมี รถสามลอ จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 13.6. รถจักยานยนตแ จํานวน 3 คน คิดเป็นคารอยละ 13.63 และ รถอื่น ๆ จํานวน 2 คน 
คิดเป็นรอยละ รอยละ 09.09  ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียแพร รัตโนภาส (2545,หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา                 การประเมิน
โครงการฝึกอบรมอาจารยแผูสอนสาขาวิชา ชางกอสรางตามความรวมมือระหวางกรมอาชีวศึกษากับบริษัทปูนซีเมนตแนครหลวง จํากัด (มหาชน) พบวา ผูที่
เขารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นในดานปฏิกิริยา การเรียนรู พฤติกรรม และดานผลลัพธแตอองคแกร จากการเขา รับการฝึกอบรมวามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ผูเขารับการฝึกอบรมที่มี เพศ อายุ  ประสบการณแในการสอน และวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดานปฏิกิริยา  กา รเรียนรู 
พฤติกรรม และดานผลลัพธแตอองคแกรไมแตกตางกัน 

จากวัตถุประสงคแขอที่ 2 ผลจากการวิเคราะหแ ความตองการ การแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร พบวา 1). ความตองการ ดานการรวมกลุมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกลวย  มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.59  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D.  เทากับ 1.07 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  2). ความตองการ ดานการสนับสนุนการปลูกกลวย มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.91 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.90 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  3). ความตองการ ดานการจํากัดขยะกอนและหลักการแปรรูปกลวย เพื่อสิ่งแวดลอม ของ
ชุมชนมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.64  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.98 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  4). ความตองการ ดานการพัฒนาขยะ
จากเปลือกกลวยเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑแชนิดอื่น ๆ มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.59  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.15 อยูในระดับความพึงพอใจ
มาก 5). ความตองการ ดานการบรรจุภัณฑแการแปรรูปกลวย เพื่อการสงออกสูตลาดอาเซียนมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.91 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  
เทากับ 1.08 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  6). ความตองการ ดานการผลิตเชื้อเพลิงจากเปลือกกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ  3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.94 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  7). ความตองการ ดานการผลิตเครื่องจักร เพื่อนํามาใชในการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  
เทากับ 3.36 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.02 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  8). ความตองการ ดานการแปรรูปกลวยใหมีความ
หลากหลายมากขึ้นมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.68 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.97 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  9). ความตองการ ดาน
แรงงาน เนื่องจากขาดแรงงานในการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.18 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.23 อยูในระดับความพึงพอใจ
มาก  10). ความตองการ ดานการเพื่อพัฒนากลวยใหมีคุณภาพตอลูกคาที่ไดซ้ือกินไปบริโภคมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  
เทากับ 0.90 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  11). ความตองการ ใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยควบคุมดูแลคุณภาพการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 
3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.79 อยูในระดับความพึงพอใจมาก   12). ความตองการลดตนทุน การแปรรูปกลวย แตเพิ่มผลผลิตให
มากขึ้นมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 4.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.80 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  13). ความตองการ ดานการพัฒนา
ศูนยแความรู เพื่อถายทอดเทคโนโลยี ของชุมชนทองถิ่นในการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.95 อยู
ในระดับความพึงพอใจมาก  14). ความตองการ ดานหลักสูตรการแปรรูปกลวย เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเพื่อเป็นการสงเสริมการแปรรูปกลวยของชุมชน
ทองถิ่นมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.45 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.27 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 15). ความตองการ ดานการสรางภูมิ
ทัศนแใหสวยงามเพื่อการจําหนายการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.23 อยูในระดับความพึงพอใจ
มาก  16). ความตองการ การควบคุมดานคาจางแรงงานใหที่เหมาะสมกับตนทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.98 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  17). ความตองการถายทอดเทคโนโลยีดานการประชาสัมพันธแ ดวยระบบสารสนเทศ  มี
คาเฉลี่ย X  เทากับ 3.77 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.00 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  18). ความตองการ ดานการตลาด เพื่อการ
จําหนายการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.86  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.92 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 19). ความตองการ 
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ดานเอกลักษณแในการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  เทากับ 3.41 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 1.23 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  20). ความ
ตองการ มีแหลงเรียนรูการแปรรูปกลวยเพื่อสงเสริมการทองและการศึกษาดูงาน และเรียนรูดวยภูมิปใญญาทองถิ่นจากการแปรรูปกลวยมีคาเฉลี่ย X  
เทากับ 3.95  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เทากับ 0.98 อยูในระดับความพึงพอใจมาก   

ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของประไพพรรณ นิติวัฒนานนทแ (2545, หนา บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรม
แบบมุงเนนปฏิกิริยา กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา จํานวนผูเขารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นตอผลการฝึกอบรม ดา นคุณคา 
และประโยชนแที่ไดรับจากการฝึกอบรม เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยสูง ดานวิทยากรเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยรองลงมา ดานเทคนิค และวิธีการใชในการฝึกอบรม 
เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ในดานปใจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเขารับการฝึกอบรม พบวา อายุ รายไดรวมตอเดือน อายุงานในบริษัท การบิน
ไทย ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน หลักสูตรที่เขาอบรม ที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นของผูเขารับการฝึกอบรมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.5 ผลที่ไดรับจากการวิจัยสอดคลองกับการประเมินผลตามแนวคิด Kirkpatrick วาการวัดปฏิกิริยามีความสําคัญที่จะทราบการ
ตอบสนองในเชิงบวก ของผูเขารับการอบรม เพราะหากวาผูเขารับการอบรมไมมีปฏิกิริยาที่แ สดงความพึงพอใจในการฝึกอบรมแลว ก็อาจจะไมเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู หรือกลาวไดวาปฏิกิริยาเชิงลบจะเป็นการลดทอนแรงจูงใจในการเรียนรู 

จากวัตถุประสงคแขอที่ 3 ผลจากการวิเคราะหแหลักสูตรการแปรรูปกลวย ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
พบวา 1). ดานปฏิกิริยามีคา X เทากับ 4.50 และมีคา S.D. เทากับ 0.63 อยูในระดับมาก 2). ดานการเรียนรูมีคา X เทากับ 4.15 และมีคา S.D. เทากับ 
0.72 อยูในระดับมาก 3). ดานพฤติกรรมมีคา X เทากับ 4.14 และมีคา S.D. เทากับ 0.80 อยูในระดับมาก 4). ดานทัศนคติมีคา X เทากับ 4.17 และมีคา 
S.D. เทากับ 0.82 อยูในระดับมาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สมเกียรติ มาลาฤทธิพร (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การวิจัย เรื่อง การ
ประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชางเทคนิคชั้นตน บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอรแ (ประเทศไทย)จํากัด 1). ดานบริบท ในภาพรวม พบวา ความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการฝึกอบรมมีความจําเป็นตอหนวยงาน รายการที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วัตถุประสงคแของหลักสูตรครอบคลุม
ภารกิจของหนวยงาน 2). ดานปใจจัยเบื้องตน ในภาพรวม พบวา ความเหมาะสมอยูในระดับมาก รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่ฝึกอบรมมีความรู
ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบบเครื่องเสียงในการบรรยายดังชัดเจนเพียงพอ3). ดานกระบวนการ ในภาพรวม 
พบวา ความเหมาะสมอยูในระดับมาก รายการที่มี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปิดโอการใหผูเขารับการฝึกอบรม ซักถามปใญหาหรือแสดงความคิ ดเห็น และ
เจาหนาที่ฝึกอบรมมีการชี้แจงวัตถุประสงคแของเนื้อหาวิชา ใหผูเขารับการฝึกอบรมทราบ รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการทดสอบความรูกอนฝึกอบรม  
4). ดานผลผลิต ในภาพรวม พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (วิเชียร มะโรงมืด, 2547, หนา บทคัดยอ)  
ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการประยุกตแใช ไมโครซอฟ วินโดวลแ เ อ็กซแพี สําหรับพนักงานบริษัท ไบโอแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด พบวา                  
1. ดานบริบท วิทยากรผูใหการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชาของหลักสูตรในภาพรวม พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ชัดเจน จุดมุงหมายของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของ
องคแกร จุดมุงหมายของหลักสูตรสงเสริมใหผูเขารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู และเนื้อหาวิชาเหมะสมกับการนําไปปฏิบัติงานจองผูเข ารับการฝึกอบรม 
2). ดานปใจจัยเบื้องตน วิทยากรผูใหการฝึกอบรมมีความคิดเห็นตอวิทยากรวา มีระดับความเหมาะสมปานกลาง วิทยากรผูใหการอบรม และผูเขารับการ
ฝึกอบรม มีความคิดเห็นสอดคลองวาในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 3). ดานกระบวนการ  วิทยากรใหการอบรม และผูเขารับการ
อบรมมีความคิดเห็นสอดคลองในภาพรวม พบวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง พิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บรรยากาศในการฝึกอบรม  4). ดานผลผลิต ผูเขารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวม เกี่ยวกับระดับความรู  พบวา 
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความเขาใจและสามารถใชงาน outlook express สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีความเขาใจเรื่อง หนอน 
(worms)  และมีความเขาใจเร่ือง ขาวไวรัสหลอกหลวง  

จากวัตถุประสงคแขอที่ 4 ผลจากการวิเคราะหแการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลวยของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร กอนอบและหลังอบบรมดวยหลักสูตร หรือ เอกสารการแปรรูปกลวย  พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนอบรมมีคารอยละ
เทากับ 35.80 มีคาเฉลี่ย X  เทากับ 7.16 และคะแนนทดสอบหลังอบรมมีคารอยละเทากับ 55.18 มีคาเฉลี่ย X   เทากับ 11.03 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวัด
ความรูระหวางอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย X  รอยละความกาวหนา เทากับ 19.36  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 2.23 และมีคาที  t-
test  เทากับ 22.07 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการทดลองในครั้งนี้ไดพบปใญหาผูวิจัยจึงไดตระหนักเป็นขอแนะนะเพื่อเป็นแนวทางในการตอยอกการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. สถานประกอบการควรมีแนวทางในการรวมกลุม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีคุณภาพในการดานบรรจุภัณฑแทั้งนี้เพื่อเป็นสินคาโอทอปสูการคา
อาเซียนตอไป  
 2. สถานประกอบควรมีการจัดระบบการสรางเครื่อขายการซ้ือวัสดุกลวยที่จะนํามาแปรรูปเพื่อประกันราคาวัสดุจะไดไมขาดในขณะที่ทําการแปร
รูปในชวงฤดูเทศกาลตามตองการของผูบริโภค  
 3. ควรจัดตั้งในรูปสหกรณแโยมาหนวยงานภาครัฐบาลเขามาชวยสงเสริมการปลูกกลวยใหมากขึ้น เพราะทุกวันนี้ชุมชนในทองถิ่นไมนิยมปลูกกลวย
กัน จํานวนก็ลดนอยลงตามลําดับ 
 4. ควรสนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการฝานกลวยเพื่อลดตนทุนในการผลิตขณะที่กําลังแปรรูป 
 5. ควรหาแนวทางพัฒนาขยะจากเปลือกกลวย เพราะมีจํานวนมาก ที่สามารถนําไปใชในเกิดประโยชนแในดานสิ่งประดิษฐแ ดานพลังงาน 
การเกษตร เป็นตน 
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ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 

1. จะทราบสภาพความเป็นอยูในดานตาง ๆ ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
2. จะทราบแหลงที่มาของวัตถุดิบที่นํามาใชในการแปรรูป และทราบผลิตภัณฑแของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด

กําแพงเพชร 
3. ทราบจึงปใญหาการแปรรูปกลวย และทราบถึงคาใชจายในการลงทุนการแปรรูปกลวย  
4. ไดหลักสูตรการประเมินผลแบบซิปของการแปรรูปกลวย เพื่อมาพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืนตอไป 
5.ชุมชนทองถิ่นไดรูวิธีการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลวยมากขึ้น 
6. ผูบริโภคไดเห็นคุณคาการแปรรูปกลวยดวยระบบโซอุปกทานของมอกลวยไข อยางเป็นระบบ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาการแปรรูปกลวย ดวยระบบโซอุปทาน ของชุมชนมอกลวยไข อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  ผูวิจัย
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ทําใหการวิจัยเลมนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว และขอมอบความดีทั้งหมด ใหแก คุณพอ - คุณแม คุณครู - 
อาจารยแ ทุก ๆ ทาน  และขอขอบคุณภรรยา บุตรทุกคน ที่คอยใหกําลังใจมาโดยตลอด จึงสงผลทําใหการทําวิจัยครั้งนี้ สําเร็จตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว
มา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยํอ 
  การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟม
และถุงพลาสติกของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน กลุมตัวอยางคือนักศึกษาของวิทยาลัยนอรแทเทิรแนที่สามารถใหขอมูลไดจํานวน 138 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปโดยใชสถิติ  เชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในภาพรวมอยูในระดับดี   
 
ค าส าคัญ :  อาหาร  ภาชนะโฟม  ถุงพลาสติก    
 
Abstract 
  This descriptive study aimed to study consumer behavior to foam food containers and plastic food bag of Northern’s 
students. 138 samples were collected by Northern’s students who can provide information. Data was collected by using 
questionnaire. Statistics used in data analysis were frequencies, percentage, means, standard deviation. 
 The results revealed overall consumer behavior to foam food containers and plastic food bag of Northern’s students 
was at the good level. 
 
Keyword: food, foam food containers, plastic food bag 
 
บทน า  
 สภาพสังคมปใจจุบันที่ผูคนมีความเรงรีบ เนนความสะดวกสบาย โดยเฉพาะเร่ืองการกินอยู สงผลใหอาหารจําพวกบรรจุกลองโฟม กลายเป็นสิ่ง
ถูกใชในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมไทย การรับประทานอาหารบรรจุในภาชนะโฟมนั้นพบวามีอันตรายตอสุขภาพ หากรับประทานอาหารจากกลองโฟ
มวันละอยางนอย 1 มื้อ ติดตอกันนาน 10 ปี มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกวาคนปกติถึง 6 เทา  อีกทั้งมีขอมูลจากกรมวิทยาศาสตรแการแพทยแ เผยแพรขอมูลพิษ
ภัยจากกลองโฟมที่ใชบรรจุอาหารวา “โฟม” ผลิตขึ้นจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน (Polystyrene: PS) สามารถทนความรอนไดเพียง 70 องศา
เซลเซียส (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธแ, 2559) การจะหาของรับประทานที่มีความปลอดภัยไรสารพิษถือเป็นเรื่องยาก บางคนเลยแกปใญหาโดยการนํา
ถุงพลาสติกมาวางรองอาหารในกลองโฟม หรือไมก็เลือกซ้ืออาหารที่บรรจุในถุงพลาสติกแทน เพราะถุงพลาสติกก็เป็นอีกหนึ่งภาชนะที่นิยมใชสําหรับบรรจุ
อาหาร โดยทั่วไปในปใจจุบันมีถุงพลาสติกที่เป็นทั้งถุงรอนและเย็น แตคนสวนใหญอาจไมทราบถึงคุณสมบัติของถุงรอนและถุงเย็นเทาที่ควร จึงมักมีการ
นํามาใชอยางไมถูกตองทําใหอาหารนั้นไมปลอดภัยตอการบริโภค เพราะมีการปนเปื้อนของสารที่เป็นอันตรายจากพลาสติกสูอาหารทําใหเสี่ยงตอการเกิด
มะเร็งไดเชนเดียวกันกับการรับประทานอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟม 

ขอมูลของ กรมควบคุมมลพิษ ที่พบวา ตั้งแตปีพ.ศ. 2552-2556 มีขยะประเภทโฟม   และถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นจาก 34 ลานชิ้น เป็น 61 ลานชิ้น 
ดังนั้นเฉลี่ยแลวคนไทยใชภาชนะโฟม  และถุงพลาสติกอยางนอย 1 ชิ้นตอคนในวัน ซ่ึงถือวาประชากรไทยมีการใชภาชนะโฟมและถุงพลาสติกเป็นจํานวน
มาก ในธุรกิจอาหาร รานอาหารตามสั่ง แมวากระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงภายใต พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2538 มาเป็นเวลา 10 
ปี แลววา   หามใชกลองโฟมที่ไมไดมาตรฐานมาใสอาหารรอนและอาหารมัน เพราะกระทบตอสุขภาพแตไม คอยไดผลนัก (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

จากรายงานวิจัยพบวาปใจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบรรจุภัณฑแประเภทโฟมและถุงพลาสติกนั้นมาจากความสะดวก ราคาถูกและหาซ้ือไดงาย 
รวมทั้งปใจจุบันความรูทัศนคติของผูบริโภคและผูประกอบการตอการใชบรรจุภัณฑแประเภทโฟมและถุงพลาสติกยังไมไดรั บขอมูลที่ถูกตองครบถวน และ
จากสถิติการปุวยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบวาโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีผูเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 คือ ประมาณ 60,000 ราย 
เฉลี่ยทุกๆ 8 นาที จะมีผูเสียชีวิต 1 คน คิดเป็นรอยละ 10.48 ซ่ึงสาเหตุหนึ่งก็เป็นผลพวงจากการรับประทานอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟมและถุงพลาสติก
นั่นเอง (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปใญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 
รวมทั้งศึกษาการรับรูอันตรายเร่ืองการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติกของนักศึกวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก วาเป็นอยางไร 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย   

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติกของนักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง 
  โฟมเป็นผลิตภัณฑแชนิดหนึ่งที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน (Polystyrene: PS)  ถาถูกนําไปใชบรรจุอาหารที่รอนจัด และอาหารทอดที่
มีน้ํามันเป็นสวนประกอบ จะเกิดปฏิกิริยาที่ทําใหสารอันตรายแตกตัวออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ไดแก สารเบนซีน (Benzene) ที่หากดื่มหรือกินอาหารที่มี
สารเบนซีนปนเปื้อนสูงจะทําใหเกิดอาการปวดทอง เนื่องจากกระเพาะถูกกัด เวียนศีรษะ คลื่นไส และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได  
 ถุงพลาสติกนับเป็นภาชนะใชกันอยางแพรหลายในชีวิตประจําวันและยิ่งในสังคมที่รีบเรงผูคนไมมีเวลาพิถีพิถัน ในการเลือกสินคามากนั ก
โดยเฉพาะคนที่นิยมซ้ืออาหารนอกบานหรือแมบานถุงพลาสติก แตคนสวนใหญยังไมทราบถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติกแตละประเภทเมื่อนํามาใชอาจ
สงผลใหเป็นอันตรายตอรางกายได 
   การใชถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหสารเจือปนในพลาสติก ปนเปื้อน  สูอาหาร เป็นอันตรายตอสุขภาพ แมจะไมเกิดพิษทันที
แตจะสะสมพิษในรางกายและทําให เกิดพิษแบบเรื้อรั ง พึ งควรระวังหากใชพลาสติกผิดประเภท จะสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว                           
(ณรงคแศักดิ์ อังคะสุวพลา, 2553) 

มผีลการวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตรแทั้งในสหรัฐและอังกฤษที่ตางระบุตรงกันวา สารเคมีในพลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมีสวนทําใหเกิด
โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไตบางชนิด และยังเป็นอันตรายตอการพัฒนาตอมลูกหมากและสมอง รวมถึงยังทําใหทารกในครรภแ เด็กเล็กและเด็กโตมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปอีกดวย ซ่ึงสารที่วานี้ มีชื่อวา “สารบิสฟีนอล เอ” หรือ บีพีเอ  “ถุงพลาสติก” ที่ใชใสอาหารก็อันตรายเชนกัน หากใชไมถูกประเภท เพราะ
ถุงพลาสติกมีอยูดวยกัน 3 แบบ ประกอบดวย แบบแรกถุงรอน ซ่ึงมีลักษณะใสมาก ผิวกระดางกวาถุงเย็น ไมยืดหยุน เหมาะสําหรับการบรรจุของรอนและ
อาหารที่มีไขมัน ทนความรอนไดถึง 100-120 องศาเซลเซียส และถุงรอนชนิดความหนาแนนสูงแตสีถุงมีลักษณะบางขุน แบบที่สอง คือ ถุงเย็น ซ่ึงมี
ลักษณะคอนขางใสนิ่ม ยืดหยุนพอสมควร เหมาะสําหรับใชบรรจุอาหารแชแข็ง ทนความเย็นไดถึง 70 องศาเซลเซียส แตทนความรอนไดไมมาก และแบบ
สุดทาย คือ ถุงหิ้วหรือถุงก฿อบแก฿บ ถุงชนิดนี้ไมปลอดภัยตอการบรรจุอาหารทุกชนิด แตคนสวนใหญกลับนํามาใสอาหารโดยเฉพาะกลวยแขก ปาทองโกเ 
เพราะถึงแมจะมีกระดาษรองอีกชั้น แตสารโลหะหนักก็มีโอกาสที่จะละลายออกมาปนเปื้อนได (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  การวิจยันี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีการดําเนินการวจิยัดังนี้ 
  1. ประชากรที่ศึกษา 
     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ระดับปริญญาตรี จํานวน 312 คน ทุกชั้นปี (ขอมูล ณ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560) 

2. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก ซ่ึง
สรางขึ้นโดยผูวิจัย โดยเก็บขอมูลไดจากนักศึกษา จํานวน 138 คน 
    3. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
      เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก ประกอบดวยดังนี้  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
  สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก จํานวน 9 ขอ มีลักษณะเป็นคําถามแบบให
เลือกระดับความถี่ของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ (Rating Scale) แบงออกเป็น 4 ระดับ ไดแก ปฏิบัติเป็นประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมเคย
ปฏิบัติเลย คําถามที่มีระดับคะแนนตามลําดับ ดังนี้  
   ปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเทากับ 1  คะแนน 
   ปฏิบัติบอยครั้ง คะแนนเทากับ 2 คะแนน 
   ปฏิบัตินานๆคร้ัง คะแนนเทากับ 3 คะแนน 
   ไมเคยปฏิบัติเลย คะแนนเทากับ 4 คะแนน 
  เกณฑแการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติกพิจารณาจากคะแนนที่ได
จากแบบสอบถาม แบงระดับแบบอิงเกณฑแ  
   คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  2.00 มีพฤติกรรมการปฏิบัติระดับไมดี 
   คะแนนเฉลี่ย 2.01  -  3.00 มีพฤติกกรมการปฏิบัติระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 3.01  -  4.00 มีพฤติกกรมการปฏิบัติระดับดี 
 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่สรางผานการแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหา และไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับ
นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในจังหวัดตาก จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดทั้งหมดมาวิเคราะหแหาคาความเที่ยง 
(Reliability) มีคาความเท่ียง เทากับ 0.78  
  5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
     เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยทําการวิเคราะหแขอมูลในเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจํานวน 138 ชุด มาจัด
หมวดหมูแลวทําการวิเคราะหแขอมูลดวยการแปลงสภาพแนวความคิดเห็น หรือตัวแปรที่ตองการศึกษาเป็นขอมูลเชิงปริมาณและเพื่อทําการคํานว ณหา
คาสถิติ แลวนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปการใชตารางประกอบดังนี้ 
   วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
     จากการเก็บขอมูลนักศึกษา สามารถเก็บขอมูลได 138 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 63.00 และเพศชาย รอยละ 37.00 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร๎อยละ 
ชาย 51 37.00 
หญิง 87 63.00 
รวม 138 100.00 

 
  2. พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 
      ผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับดี ( ̅ = 3.52, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
นําอาหารบรรจุภาชนะโฟมไปอุนในไมโครเวฟ ( ̅ = 3.90, S.D. = 0.42) รองลงมาคือรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของน้ําสมสายชู บรรจุในภาชนะโฟม 
( ̅ = 3.79, S.D. = 0.56) และพบวาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานรับประทานอาหารบรรจุถุงพลาสติก ( ̅ = 2.72, S.D. = 0.94) 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 
(n=138) 
 

พฤติกรรมการปฏิบตัิเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
บรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 

 

ระดับความคิดเห็น* 

   ̅ S.D 
ระดับ

พฤติกรรม
การปฏบิัต ิ

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

4 
n 

(%) 
1. รับประทานอาหารบรรจุภาชนะโฟม 6 

(4.3) 
18 

(13.0) 
38 

(27.5) 
76 

(55.1) 
3.33 0.86 ดี 

2. รับประทานอาหารบรรจุถุงพลาสตกิ 18 
(13.0) 

31 
(37.5) 

60 
(29.0) 

29 
(21.0) 

2.72 0.94 ปานกลาง 

3. ทานนําอาหารบรรจภุาชนะโฟมไปอุนใน
ไมโครเวฟ 

1 
(0.7) 

3 
(2.2) 

5 
(3.6) 

129 
(93.5) 

3.90 0.42 ดี 

4. รับประทานอาหารบรรจุภาชนะโฟม ที่เก็บไว
เป็นเวลานาน 

1 
(0.7) 

5 
(3.6) 

17 
(12.3) 

115 
(83.3) 

3.78 0.53 ดี 

5. รับประทานอาหารบรรจุถุงพลาสตกิ ที่เก็บไว
เป็นเวลานาน 

1 
(0.7) 

12 
(8.7) 

30 
(21.7) 

95 
(68.8) 

3.59 0.68 ดี 

6. รับประทานอาหารที่มีสวนผสมของน้ํามัน
บรรจุในภาชนะโฟม 

5 
(3.6) 

16 
(11.6) 

27 
(19.6) 

90 
(65.2) 

3.46 0.83 ดี 

7. รับประทานอาหารที่มีสวนผสม   
    ของน้ําสมสายชู บรรจุใน  
    ภาชนะโฟม 

2 
(1.4) 

 

4 
(2.9) 

 

15 
(10.9) 

 

117 
(84.8) 

3.79 0.56 
 

ดี 
 

8. รับประทานอาหารที่มีสวนผสม  
    ของน้ําสมสายชู บรรจุใน 
    ถุงพลาสติก 

3 
(2.2) 

7 
(5.1) 

27 
(19.6) 

101 
(73.2) 

3.64 0.68 ดี 

9. รับประทานอาหารบรรจ ุ
    ภาชนะโฟมที่มถีุงพลาสติกรอง 

4 
(2.9) 

19 
(13.8) 

24 
(17.4) 

91 
(65.9) 

3.46 0.83 ดี 
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*ตัวเลข ระดับความคิดเห็น มีความหมายดังนี้ 
  1  หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจาํ      2  หมายถึง  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง    

3  หมายถึง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง      4  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัต ิ
 
สรุปและอภปิรายผล 
   จากการศึกษาดานพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติก พบวา  โดยภาพรวมนั้นมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติอยูในระดับดี และพบพฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบรรจุภาชนะโฟมและถุงพลาสติกของนักศึกษาซ่ึงสวนใหญนั้น                
ไมนําอาหารบรรจุภาชนะโฟมไปอุนในไมโครเวฟ ซ่ึงมีเอกสารวิชาการสนับสนุนวากลองโฟมโดยทั่วไปแลวกลองโฟมจะทนความรอนไดเพียง 70 องศา
เซลเซียส หากสัมผัสอุณหภูมิที่สูงกวานั้นหรือนําเขาเตาอบไมโครเวฟ กลองโฟมจะเสียรูปและอาจทําใหสารเคมีที่อยูในเนื้อโฟมแพรก ระจายออกมา
ปนเปื้อนสูอาหารไดงายและเกิดความเส่ียงตอสุขภาพ (ณรงคแชัย จันทรแพร, 2552) 
 แตอยางไรก็ตามนักศึกษาสวนใหญยังรับประทานอาหารบรรจุถุงพลาสติก ซ่ึงหากมีการใชถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ไมไดมาตรฐาน จะทําให
สารเจือปนในพลาสติกปนเปื้อนสูอาหารและเป็นอันตรายตอสุขภาพ แมจะไมเกิดพิษทันทีแตจะสะสมพิษในรางกายและทําใหเกิดพิษแบบเรื้อรัง สงผลเสีย
ตอสุขภาพในระยะยาว (ณรงคแศักดิ์ อังคะสุวพลา, 2553) ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะวาควรใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับขอระวังในการเลือกซ้ืออาหารซ่ึงใช
พลาสติกบรรจุอาหารที่เหมาะสม  
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Development for marketing strategies of farmer groups which produce Banana honey Mae Ramat 
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บทคัดยํอ   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาการดําเนินงาน ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด และจุดออน จุดแข็งโอกาส อุปสรรค  
ของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งตากสันปุาไร อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑแกลวยอบน้ําผึ้ง
ตาก อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และ3. เพื่อเสนอกลยุทธแการตลาดของกลุมกลวยอบน้ําผึ้ง สันปุาไร  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาประกอบดวย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแ 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนากลยุทธแการตลาดของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร 
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร การวิเคราะหแสวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการซ้ือ และความพึง
พอใจของผูบริโภค ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหแ SWOT และจัดทํา TOWS matrix  เพื่อทําการกําหนดกลยุทธแการตลาดของเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้ง
สันปุาไร  โดยกําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
 1. Product   การจัดการทางดานผลิตภัณฑแใหมีความโดดเดนมีเอกลักษณแเฉพาะ 
  1.1 การผลิต แมกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่เตาถานอบน้ําผึ้ง จะเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมที่มีความคลาสสิก แตการผลิตโดยนํา
เครื่องจักรทันสมัยเขามาชวยในการผลิตจะทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ    การผลิตที่รวดเร็วขึ้น สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการของตลาด 
และสามารถขยายตลาดได 
  1.2 การจัดหาแหลงวัตถุดิบ เนื่องจากการผลิตกลวยอบน้ําผึ้งนี้ตองใชวัตถุดิบที่หลากหลาย แตมีวัตถุดิบบางชนิดที่สามารถจัดหาได
ในทองถิ่น หากมีการจัดเตรียมวัตถุดิบไวเองโดยใหสมาชิกในกลุมปลูกและสงเป็นแหลงวัตถุดิบ จะทําใหกลุมไดเปรียบเรื่องตนทุนการผลิตที่ ต่ําลง และมี
วัตถุดิบอยางเพียงพอกับความตองการ 
  1.3 การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑแ และพัฒนารสชาติใหตรงกับความตองการของผูบริโภคอยู เสมอ นอกจากนี้ตองรักษาจุดเดน
ความเป็นเอกลักษณแของผลิตภัณฑแไว  
  1.4 การพัฒนาดานบรรจุภัณฑแ ใหบรรจุภัณฑแมีความสวยงาม และสรางตราสินคาใหเป็นที่รูจัก 
 2. Price  การกําหนดราคาตองคํานึงถึงกลุมลูกคาเปูาหมายและ คูแขงขัน ตองใชการกําหนดกลยุทธแตามคูแขงขันในทองตลาดเนื่องจากกลุม
ผูบริโภคเปูาหมาย มักนําราคามาเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 
 3. Place การจัดการชองทางการจัดจําหนาย ตองทําการกําหนดกลุมเปูาหมายใหชัดเจน และทําการกระจายสินคาใหเพิ่มขึ้น  
 4. Promotion การสงเสริมการตลาดถือเป็นหัวใจสําคัญที่ทําใหผูบริโภคกลุมเปูาหมายรูจักผลิตภัณฑแ และใหการสนับสนุน ยอมรับผลิตภัณฑแ 
ผูประกอบการตองเริ่มจากการสํารวจคูแขงขันวาทําการสงเสริมการตลาดอยางไรบาง และจัดทําแผนการสงเสริมการตลาดอยางชัดเจน ระบุงบประมาณ 
กลุมเปูาหมาย วัตถุประสงคแทางการตลาดอยางชัดเจน โดยสื่อในทองถิ่ นที่ขาดมิไดคือ วิทยุชุมชน ปูายประกาศ การออกนิทรรศการ การโฆษณาลง
หนังสือพิมพแทองถิ่น การเป็นสปอนเซอรแกิจกรรมงานตาง ๆในทองถิ่น เป็นตน 
 5. People ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตใจมุงมั่นมาเป็นทีมงานของกลุมนั้นมีความสําคัญยิ่ ง 
เนื่องจากบุคลากร หรือทีมงานนี้ตองเป็นผูที่มีความรูทางดานการดําเนินธุรกิจ และเป็นคนสมัยใหมที่พรอมที่จะนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช และเปิดรับ
ขอมูลขาวสาร องคแความรูตางๆ ที่ตองอาศัยการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรูที่ทางภาครัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุน   
 
ค าส าคัญ :  กลยุทธแทางการตลาด, กลวยอบน้ําผึ้ง 
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Abstract 
The purposes of the research seemed to (1) investigate the management and marketing implementation, including 

weaknesses, strengths, opportunities, and threats of farmer groups who produced honey baked bananas: products of Sanparai 
Group in Maeramad District, Tak Province, (2) explore the satisfaction and the consumer behavior on the purchase of honey 
baked bananas: products of Sanparai Group in Maeramad District, Tak Province, and (3) offer the marketing strategies of Sanparai 
Group who produced honey baked bananas in Maeramad District, Tak Province. The research instruments were questionnaires 
and interviews.  

The f indings of the research indicated that;  from the operating conditions of Sanparai Group who produced honey 
baked bananas in Maeramad District, Tak Province, the marketing mix analysis, the consumer buying behavior, and the customer 
satisfaction for SWOT analysis and TOWS matrix, it can be said that the approaches to the development of the marketing 
strategies of Sanparai Group who produced honey baked bananas in Maeramad District, Tak Province were as follows, 

1. Product: 
1.1 Production: although the original production processes by using the stoves for making honey baked bananas 

seemed to be classic, the modern machines for use in making honey baked bananas can control for a consistent quality of 
products. In addition, the modern machines can produce faster to respond to market needs, and also quickly expand markets. 

1.2 Providing sources of raw materials: although making honey baked bananas contained various raw materials, 
some raw materials can find in the locality. Therefore, the members of Sanparai Group can grow plants used in honey baked 
bananas for being the sources of raw materials, and send them to the group to reduce production costs and to provide sufficient 
raw materials for making honey baked bananas. 

1.3 Maintaining product quality: the group should maintain product quality and regularly improve the taste of 
honey baked bananas to respond to consumer needs. Moreover, the group should maintain the uniqueness of products. 

1.4 The packaging development: the group should place importance on packaging design to attract consumers' 
attention, and the group should make a brand well known. 

2. Price: for the pricing strategy, the group should consider both targeted customers and competitors. The group should 
look at pricing of competitors to find the range for     the products of the group because the consumers always compare the 
prices of           the products.  

3. The management of distribution channels: the group should clearly focus on market targeting and distributing more 
products. 

4. Promotion: the heart of product awareness, the promotion can help targeted customers know, support, and accept 
the products. The group should survey competition and clearly create the promotion plan. In addition, the group should specify 
budget, targeted customers, and marketing objectives by using the media to publicize the products like community radios, 
billboards, exhibitions, local newspapers, being sponsors to support local events and activities. 

5. People: the group should focus on knowledge and abilities of employees, and looking for hard-working and 
dedicated employees to work. The employees of the group must have knowledge and abilities to participate in transaction. In 
addition, the employees must have the abilities to use technology to work smarter, get new information and knowledge, and 
learn by themselves, including government supports. 
 
Key words: Marketing Strategy, Honey Baked Bananas 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550  – 2554) มีเปูาหมายเพื่อสรางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอีก
ประการหนึ่ง คือ การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  การบูรณาการกระบวนการผลิต บนพื้นฐานดานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยาง
สมดุล เนนการผลิตเพื่อบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณแ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปใญญา และ
วัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคแ  เพิ่มคุณคาสินคา การบริการ สรางความรวมมือกับภาคเอกชน ในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรร
ประโยชนแที่เป็นธรรมแกชุมชน รวมทั้งบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการการตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ โดย
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชน ซ่ึงสวนใหญมีฐานะยากจนและรับทราบถึงปใญหาความตองการตางๆ ของประชาชนในพื้นที่
เป็นอยางดี  จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาชุมชนตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ  
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2552  คือ การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ ภาคประชาชน สงเสริมและพัฒนา
รากฐานของเศรษฐกิจชุมชนใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งหนวยงานสหกรณแจังหวัด มีภารกิจหลัก  คือสงเสริมและพัฒนางานดานสหกรณแทุก
ประเภท และกลุมเกษตรกร สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณแ หลักการ และวิธีการทางสหกรณแใหแกสมาชิกสหกรณแ  กลุมเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไป  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุมเกษตรกร  และปฏิบัติงานรวมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
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ไดรับมอบหมาย ฉะนั้นการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนจึงมี เปูาหมายสําคัญเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นโดยการเพิ่ม
รายได ลดรายจาย  และเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหมีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับชุมชน  ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาชุมชนของกลุมสหกรณแตามที่ปรากฏอยูในชุมชน  และมีการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค  รวมทั้ง
ภาคเหนือดวย  สําหรับจังหวัดตาก  เป็นสวนหนึ่งของภาคเหนือ  ที่มีการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 25 กลุม(สํานักงานสหกรณแจังหวัดตา ก 2553)  
และมีสินคา OTOP ที่จดทะเบียนมากถึง 307 กลุม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก,2552) ซ่ึงกลุมผูประกอบการเหลานี้เป็นกลุมที่ชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งยังชวยใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น  คณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแขอมูลเบื้องตนกับนักวิชาการของสหกรณแจัง หวัดตาก และ
หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับประเด็นปใญหา  สรุปไดดังนี้ 

“การรวมตัวกันของกลุมวิสาหกิจชุมชน สวนมากจะใชภูมิปใญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาและมีทักษะทางดานการผลิต ทางดานตัวสินคาเองไม
มีปใญหาอะไร สวนใหญจะไดรับการรับรองจาก อย.เกือบทุกตัว แตปใญหาที่พบ และเป็นปใญหาที่พบกับทุกกลุมคือยังขาดความรู ความเขาใจดานการตลาด 
ไมมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง ผลิตสินคาออกมาแลว ก็ขายภายในหมูบาน บริเวณใกลเคียงใชวิธีการฝากขาย และวิธีบอกกันแบบปากตอปาก  ถาทํา
ตลาดดีกวานี้ยอดขายก็นาจะเพิ่มขึ้น” (บทสัมภาษณแปิ่นมณี  อินต฿ะ, นักวิชาการมาตรฐานสินคา สหกรณแจังหวัดตาก,พฤศจิกายน 2558) 

จากบทสัมภาษณแเบื้องตนพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนไมไดมีปใญหาเรื่องแรงงานสําหรับเพิ่มยอดผลิต  แตที่ผลิตสินคาในปใจจุบันนี้ผลิตตามยอด
สั่งซ้ือเทานั้น และแรงงานยังคงมีศักยภาพที่จะผลิตเพิ่มไดอีก ซ่ึงหากมีกลยุทธแดานการตลาด อาจทําใหมียอดการสั่งซ้ือสินคาเพิ่มขึ้น  ยอดขายเพิ่มขึ้น 
สงผลใหมีการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น เป็นการสรางรายไดใหกับแรงงานในกลุม หรืออาจดึงบุคคลที่กําลังวางงานที่อยูในชุมชนมารวมกลุมในการผลิต ถือเป็นการ
ลดอัตราการวางงานไดอีกดวย  ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมุงที่จะสรางองคแความรูดานการตลาดเพื่อถายทอดสูชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ซ่ึงเป็นความตองการที่สอดคลองกับหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

จากความเป็นมาของปใญหาดานการตลาดขางตน คณะผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น ประชาชน ในชุมชนควรมี
ความรู ความเขาใจ และความมุงมั่นที่จะรวมกันดําเนินการ ซ่ึงการดําเนินงานที่ดีนั้น ตองมีเปูาหมายที่ชัดเจน รูปใญหาและแนวทางแก ไขรวมถึง
ตั้งเปูาหมายที่จะนําไปสูความสําเร็จไดชัดเจนโดยชุมชนเองตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน นั่นหมายความวา ชุมชนตองมีความตองการที่จะ
ยกระดับการบริหารดานการตลาดและยินดีที่จะรับการถายทอดองคแความรูและนําองคแความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และมีแรงขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง  

กลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร เป็นกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมหนึ่งที่แปรรูปผลิตภัณฑแกลวยน้ําวาเพื่อจําหนาย โดยเริ่มกลุมจากกลุม
แมบานเกษตรกรที่วางเวนจากการทํานา ทําไร รวมกลุมกันเพื่อหารายไดเสริมใหแกครอบครัว โดยใชมติของชุมชนและสมาชิกกลุมเพื่อผลิ ต “กลวยอบ
น้ําผึ้ง” เพื่อสืบตอเป็นผลิตภัณฑแภูมิปใญญาคนในชุมชน ถายทอดจากรุนสูรุน ใหญาติพี่นองและคนในชุมชน และเผยแพรความรู และกระจายรายไดไปสูคน
ในชุมชนใกลเคียง อีกทั้งยังมีการสงเสริมสมาชิกและคนในชุมชนใหปลุกกลวยสงจําหนายใหแกกลุมกลวยอบน้ําผึ้งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได ซ่ึงมีสมาชิกทั้งสิ้น
จํานวน 31 คน และเป็นกลุมที่มีความเขมแข็งมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดได คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัย
เร่ืองการพัฒนากลยุทธแการตลาดของกลุมแมบานเกษตรกร กลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาปใญหาดานการตลาด จุดเดน 
จุดดอยของกลุม และนําผลการวิจัยไปกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนดานการตลาด และนําแนวทางการพัฒนาทั้งระบบไปประยกุตแใช
กับวิสาหกิจชุมชนอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถชวยยกระดับจากวิสาหกิจชุมชนเขาสูระบบหนึ่งผลิตภัณฑแ หนึ่งตําบล (OTOP) ไดอยางสมบูรณแ 
และพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนใหยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการดําเนินงาน ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด และจุดออน  จุดแข็งโอกาส  อุปสรรค  ของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้ง
ตากสันปุาไร อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑแกลวยอบน้ําผึ้งตาก อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
 3. เพื่อเสนอกลยุทธแการตลาดของกลุมกลวยอบน้ําผึ้ง สันปุาไร    อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
 
วีธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษากลยุทธแการตลาดของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร  อําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก ครั้งนี้ คณะผูวิจัยวิทยาลัยนอรแทเทิรแน            
ใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  คณะผูวิจัยไดมีการดําเนินตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
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เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณแ  
1. ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณแ  รายละเอียดการสราง ดังนี้ 

1) ศึกษา คนควา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการตลาด พฤติกรรมการซ้ือและ
ความพึงพอใจของผูบริโภค 

2) กําหนดประเด็นในการศึกษา และกําหนดตัวแปรที่จะวัดในแตละประเด็นดังนี้ 
 - สภาพการดําเนินงานดานการตลาดของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร      
 - สวนประสมทางการตลาด  
3) นําประเด็นที่กําหนดไวทั้งหมดสรางแบบสัมภาษณแเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาดและวิเคราะหแสวนประสมทาง

การตลาด ของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร      
2. แบบสอบถาม 
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม รายละเอียดการสราง ดังนี้ 

1) ศึกษา คนควา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของพฤติกรรมการซ้ือกับ และความพึงพอใจของผูบริโภค 
2) กําหนดประเด็นในการศึกษาและกําหนดตัวแปรที่จะวัดในแตละประเด็นดังนี้ 
       - พฤติกรรมการซ้ือกลวยอบน้ําผึ้งของผูบริโภค  
       - ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑแ  ราคา  คุณภาพ  ความสด  รสชาด สถานที่ จัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ของ

ผลิตภัณฑแกลวยอบน้ําผึ้ง 
       - ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหแสภาพการดําเนินงานดานการตลาด  สวนประสมทางการตลาด  จุดออน จุดแข็ง  โอกาส และอุปสรรคของกลุมเกษตรกรกลวย
อบน้ําผึ้งสันปุาไร ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานทั่วไปของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร จากการสัมภาษณแประธานกลุม รองประธาน และฝุาย
ประสัมพันธแและการตลาดของกลุม พบวา การดําเนินงานทั่วไปของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุ าไร ที่ดําเนินงานมาตั้งแตปี 2556 จนถึงปใจจุบันปี 
2558 รวมเป็นเวลา 2 ปีนี้ การดําเนินงานยังไมเติบโตตามที่คาดหวังไว แตสามารถที่จะดําเนินการตอไปไดพอสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิกได ปใจจุบันมี
จํานวนสมาชิก 32 คน ผลการดําเนินงานกอมีรายไดไมมาก เนื่องจากเมื่อผลกลวยอบน้ําผึ้งแลว ยอดขายไมสูงนั้น มีแตกลุมลูกคาเดิมๆ ที่เป็นลูกคาขา
ประจําเทานั้น สวนลูกคารายใหมมีนอยมาก สวนลูกคาขาจรจะมีบางในชวงเวลาที่ออกไปจําหนายตามงานแสดงสินคาที่ทางราชการจัด ก็ไดมีโอกาสไปรวม
จําหนายสินคา เชน ชวงเทศกาลปีใหม งานกาชาด งาน OTOP ที่จัดตามสถานที่ตาง ๆ และในปใจจุบันราคาคาวัตถุดิบคอนขางสูง สงผลใหตนทุนในการ
ผลิตสูงตามไปดวย  แตทางกลุม ก็ขึ้นราคาสินคาไมไดเนื่องจาก มีจํานวนคูแขงขันมาก ประเด็นหลักที่ทําใหกลุมยังสามารถดํารงอยูได คือ วัตถุดิบราคาไม
สูงนัก เพราะสมาชิกในกลุมปลูกกลวยแลวนํามาจําหนายในราคาตนทุนที่หวีละ 7-8 บาท ถาซ้ือจากแหลงอื่นจะประมาณหวีละ 10-20 บาท ตนทุนจะสูง
มาก ผลิตไมไหว 

จากการวิเคราะหแและสอบถามผูบริโภคโดยการสัมภาษณแผูประกอบการเห็นวาสวนประสมทางการตลาด  จุดออน จุดแข็ง  โอกาส และ
อุปสรรคของกลุมมีดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑแ 
- รสชาติอรอยไมหวานมาก 
- หอมกลิ่นน้ําผึ้ง 
- สินคามีอายุสั้น เก็บไวไมไดนาน 
- บรรจุภัณฑแที่เป็นถุงไมมีฉลากไมติดปูายราคาทําใหสับสนและไมรูวาเป็นของใคร 
- ชื่อตรายี่หอไมชัดเจน 
- ควรปรับปรุงบรรจุภัณฑแใหสวยงามมากกวานี้ 

2. ดานราคา 
- ราคาไมแพง 
-ราคาคุมคากับผลิตภัณฑแ  

3. ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 
- ตองเพิ่มสถานที่จัดจําหนายใหมากกวานี้จะไดหาซ้ือไดสะดวก  คอนขางหาซ้ือลําบาก 

4. ดานสงเสริมการตลาด 
-  มีบริการพิเศษตามโอกาสอันสมควร(สั่งซ้ือปริมาณเยอะ บริการสงถึงที่) 
-ไมมีการแถมสินคา 
-ขาดการประชาสัมพันธแ 

จุดอํอนของสินค๎า/ของกลุํม 
 จากการสัมภาษณแ สมาชิกในกลุม พบวาจุดออนของกลุมมี 6 ประเด็นดังนี้ 
  ประเด็นแรกราคาวัตถุดิบสูง เนื่องจากทางกลุมซ้ือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากกลุมทั้งหมด ซ่ึงบางครั้งวัตถุดิบมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 
 ประเด็นที่สอง ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมไมตรงกัน เร่ืองการผลิตและการทําตลาดดังคําสัมภาษณแของประธานกลุมและสมาชิกในกลุม 
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        ประเด็นที่สาม สมาชิกในกลุมที่มารวมทํากลวยอบน้ําผึ้งจริงมีเหลือเพียง  5 คน เนื่องจากสมาชิกไปทํางานอยางอื่น เชน ทํานา ขายของ 
    ประเด็นที่สี่  สมาชิกขาดความรูดานการตลาด 
  ประเด็นที่หา มีจํานวนคูแขงมาก สภาพการแขงขันสูง คูแขงจําหนายในราคาที่ต่ํากวา 
 ประเด็นที่หก อายุของผลิตภัณฑแสั้น  เนื่องจากไมไดใสสารกันบูดทําใหเก็บไดไมนาน 

จุดเดนสินคา 
1. ไมใสสารกันบูด 
2.วัตถุดิบมีคุณภาพสูง 

โอกาส 
1. โอกาสในการขายตลอดทั้งปี 
2. รัฐบาลสนับสนุนสินคา OTOP 

อุปสรรค 
1.รัฐบาลสนับสนุนไมตอเนื่อง 

ผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการซ้ือกลวยอบน้ําผึ้งของผูบริโภค  
 พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค พบวาผูบริโภค กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 79.3 อายุ 46-55 ปีรอยละ 31.2ระดับการศึกษาต่ํา
กวามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 66.1 และมีอาชีพรับจาง รอยละ 43.2 ชนิดของกลวยแปรรูปที่กลุมตัวอยางเคยซ้ือมากที่สุดคือกลวยอบน้ําผึ้งรอยละ 
78.4 รองลงมาคือกลวยฉาบรอยละ  62.8  ความถี่ในการซ้ือกลวยอบน้ําผึ้งของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ สัปดาหและ  1 ครั้ง รองลงมา เดือนละ 1 ครั้ง 
รอยละ 26.2  และ1-3 ครั้ง ตอสัปดาหแ รอยละ25.5 ตามลําดับ  สวนใหญซื้อกลวยอบน้ําผึ้งจากรานคาในหมูบานมากที่สุด รอยละ 76.3รองลงมาจากกลุม 
รอยละ17.4 และ จากพอคาสงรอยละ3.9 ตามลําดับ  
สวนใหญซื้อกลวยอบน้ําผึ้งแตละครั้งปริมาณ ครั้งละ3 กลองมากที่สุด รอยละ 56.5 รองลงมาครั้งละ 1 ถุงรอยละ 15.9 และครั้งละ2 กลอง รอยละ14.4
ตามลําดับ  
เหตุผลในการซ้ือกลวยอบน้ําผึ้งของกลุมตัวอยางคือรสชาดดี(ถูกปาก) มากที่สุด รอยละ 67.3 รองลงมา คือซ้ือไปบริโภคเอง  รอยละ 55.3 และราคาไม
แพง  รอยละ 45.0ตามลําดับ 
 ปใจจัยในการเลือกซ้ือกลวยอบน้ําผึ้งของกลุมตัวอยางคือ สวนประกอบของกลวยอบน้ําผึ้ง มากที่สุด รอยละ 68.2 รองลงมา วันผลิตวันหมดอายุ   
รอยละ 33.3 และเครื่องหมายการคารอยละ 9 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหแ ความพึงพอใจของผูบริโภคตอกลวยอบน้ําผึ้ง 
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกลวยอบน้ําผึ้ง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากทุกดาน อันดับแรกคือดานผลิตภัณฑแ (คาเฉลี่ย=3.86) รองลงมาดานราคา(คาเฉลี่ย=3.73)ดานสถานที่และชองการจัดจําหนาย(คาเฉลี่ย=3.73) และ
ดานสงเสริมการตลาด(คาเฉลี่ย=3.56)    
ดานผลิตภัณฑแอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย=3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึง 7 ขอ อันดับแรกคือผลิตภัณฑแมีหลาย
รสชาติ(คาเฉลี่ย=3.90) รองลงมา ผลิตภัณฑแมีคุณภาพไดรับการรับรองจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ(เชน กระทรวงสาธารณสุข ) (คาเฉลี่ย=3.86) และ
ผลิตภัณฑแมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ (คาเฉลี่ย=3.86)ตามลําดับและอยูในระดับปานกลาง 1 ขอคือผลิตภัณฑแ สะดวกตอการใชการบริโภค และการรักษา
(คาเฉลี่ย=3.19) 
 ดานราคาอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย=3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกคือราคาคุมคาและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑแ  (คาเฉลี่ย=3.85) รองลงมามีการระบุราคาไวอยางชัดเจนและถูกตอง (คาเฉลี่ย=3.77) และมีการจัดสวนลดใหกับลูกคา (คาเฉลี่ย=
3.58) ตามลําดับ 

ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย=3.73)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรก
คือสถานที่ขายผลิตภัณฑแสะดวกในการซ้ือ (คาเฉลี่ย=3.87) รองลงมาความหลากหลายของสถานที่ในจําหนาย(คาเฉลี่ย=3.84) และ    มีสต฿อกสินคาและ
เพียงพอตอการขาย (คาเฉลี่ย=3.75) ตามลําดับ  
 ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย=3.56)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกคือ
มีบริการพิเศษตามโอกาสอันสมควร(สั่งซ้ือปริมาณเยอะ บริการสงถึงที่) (คาเฉลี่ย=3.64) รองลงมา มี การสงเสริมการขายใหกับลูกคา (ลดราคา แถม)อยาง
สม่ําเสมอ(คาเฉลี่ย=3.53)และมีการโฆษณาอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย=3.52) ตามลําดับ 
แนวทางการพัฒนากลยุทธแการตลาดของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร 
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้งสันปุาไร การวิเคราะหแสวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการซ้ือ และความพึง
พอใจของผูบริโภค ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหแ SWOT และจัดทํา TOWS matrix  เพื่อทําการกําหนดกลยุทธแการตลาดของเกษตรกรกลวยอบน้ําผึ้ง
สันปุาไร  โดยกําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
 1. Product   การจัดการทางดานผลิตภัณฑแใหมีความโดดเดนมีเอกลักษณแเฉพาะ 
  1.1 การผลิต แมกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่เตาถานอบน้ําผึ้ง จะเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมที่มีความคลาสสิก แตการผลิตโดยนํา
เครื่องจักรทันสมัยเขามาชวยในการผลิตจะทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ    การผลิตที่รวดเร็วขึ้น สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการของตลาด 
และสามารถขยายตลาดได 
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  1.2 การจัดหาแหลงวัตถุดิบ เนื่องจากการผลิตกลวยอบน้ําผึ้งนี้ตองใชวัตถุดิบที่หลากหลาย แตมีวัตถุดิบบางชนิดที่สามารถจัดหาได
ในทองถิ่น หากมีการจัดเตรียมวัตถุดิบไวเองโดยใหสมาชิกในกลุมปลูกและสงเป็นแหลงวัตถุดิบ จะทําใหกลุมไดเปรียบเรื่องตนทุนการผลิตที่ต่ําลง และมี
วัตถุดิบอยางเพียงพอกับความตองการ 

   1.3 การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑแ และพัฒนารสชาติใหตรงกับความตองการของผูบริโภคอยูเสมอ นอกจากนี้ตองรักษาจุดเดน
ความเป็นเอกลักษณแของผลิตภัณฑแไว  

   1.4 การพัฒนาดานบรรจุภัณฑแ ใหบรรจุภัณฑแมีความสวยงาม และสรางตราสินคาใหเป็นที่รูจัก 
  2. Price การกําหนดราคาตองคํานึงถึงกลุมลูกคาเปูาหมายและ คูแขงขัน ตองใชการกําหนดกลยุทธแตามคูแขงขันในทองตลาดเนื่องจากกลุม

ผูบริโภคเปูาหมาย มักนําราคามาเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 
  3. Place การจัดการชองทางการจัดจําหนาย ตองทําการกําหนดกลุมเปูาหมายใหชัดเจน และทําการกระจายสินคาใหเพิ่มขึ้น  
  4. Promotion การสงเสริมการตลาดถือเป็นหัวใจสําคัญที่ทําใหผูบริโภคกลุมเปูาหมายรูจักผลิตภัณฑแ และใหการสนับสนุน ยอมรับผลิตภัณฑแ 

ผูประกอบการตองเริ่มจากการสํารวจคูแขงขันวาทําการสงเสริมการตลาดอยางไรบาง และจัดทําแผนการสงเสริมการตลาดอยางชัดเจน ระบุงบประมาณ 
กลุมเปูาหมาย วัตถุประสงคแทางการตลาดอยางชัดเจน โดยสื่อในทองถิ่นที่ขาดมิไดคือ วิทยุชุมชน ปูายประกาศ การออกนิทรรศการ การโฆษณาลง
หนังสือพิมพแทองถิ่น การเป็นสปอนเซอรแกิจกรรมงานตาง ๆในทองถิ่น เป็นตน 

  5. People ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตใจมุงมั่นมาเป็นทีมงานของกลุมนั้ นมีความสําคัญยิ่ง 
เนื่องจากบุคลากร หรือทีมงานนี้ตองเป็นผูที่มีความรูทางดานการดําเนินธุรกิจ และเป็นคนสมัยใหมที่พรอมที่จะนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช และเปิดรับ
ขอมูลขาวสาร องคแความรูตางๆ ที่ตองอาศัยการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรูที่ทางภาครัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุน   
อภิปรายผลการศึกษา 
 แนวทางการดานการตลาด ประกอบไปดวยองคแประกอบทั้ง 5 ไดแก 1) Product  2) Price  3) Place 4) Promotion 5) People ซ่ึง
องคแประกอบดานการตลาดทั้ง  4 ตัวที่เป็นสวนประสมทางการตลาดคือ  Product  Price   Place  Promotion นี้สอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดของแม็คคาธี  สวน People นั้นเป็นสวนประสมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาในมุมมองของการบริหารการตลาดบริการที่ตองใชบุคลากรในการเนิน
งานและบริหารงานตามแนวคิดของ Boom and Bitner ที่เพิ่มสวนประสมทางการตลาด จาก 4P’s มาเป็น 7 P’s ในธุรกิจบริการแตในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอ
นํามาประยุกตแใชเพียง People เนื่องจากธุรกิจกลวยอบน้ําผึ้งเป็นสินคาที่มีตัวตนมิใชธุรกิจบริการ แตมีความเกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมที่ตองใช
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีจิตใจมุงมั่นในการทํางาน  นอกจากนี้การสรางความโดดเดนใหกับสินคา ตองอาศัยภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีความโดด
เดนเฉพาะ โดยตองใชกลยุทธแการสรางความแตกตางตามกลยุทธแการตลาด ผลการศึกษานี้มีความสอดคลองกับจงกล จอมเมือง (2542) ที่ไดศึกษ า
เศรษฐกิจชุมชนกลุมสตรีสหกรณแนิคมสันทรายจํากัดที่ผลิตโดย ผลไมแปรรูปผลการศึกษาพบวา ผลผลิตของกลุมจะไมมีปใญหาเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยี
รวมกับแรงงานคนซ่ึงแสดงใหเห็นวาในการดําเนินธุรกิจผลิตสินคามีความจําเป็นตองใชเทคโนโลลีเขามาชวยในการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑแให
คงที่ นอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจที่เป็นอาหารนั้นจะประสบปใญหาและอุปสรรคนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑแไมใสสารกันบูด จึงมีอายุในการวางจําหนายสั้น
ดังนั้นจึงตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีอายุยืนยาวมากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ จิราวรรธ เณรแยม (2544) ที่พบวาปใญ หาดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ1) สมาชิกภายในกลุมขาดความรู ความสามารถในการพัฒนางานผลิตภัณฑแใหสนองความตองการของลูกคา 2) สินคาขาดตลาด 
วัตถุดิบภายในชุมชนมีไมเพียงพอ ทําใหตองมีการสั่งซ้ือจากภายนอก ซ่ึงผลการวิจัยของทั้งสองทานขางตนความสอดคลองกันในประเด็นที่ วาในการ
ดําเนินงานนั้นตัวบุคลากรหรือสมาชิกกลุม (People) ตองมีความรูทางดานการบริหารจัดการและการตลาด นอกจากนี้ทางดานผลิตภัณฑแ (Product) ตอง
มีการคนหาแนวทางในการยืดอายุสินคา โดยตองคงความโดดเดนเร่ืองการไมใสสารกันบูดไวดวย ในการผลิตตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่ อคุณภาพของ
สินคาและปริมาณการผลิตที่เพียงพอกับความตองการของผูบริโภค อีกทั้งยังตองมีการลดตนทุนการผลิตโดยตองจัดการหาแหลงวัตถุดิบในทองถิ่นให
เพียงพอตอกําลังการผลิต  นอกจากนี้ พงษแธร  ศรีสถาน (2548) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาดานการตลาดของศูนยแบิ๊กเฮิรแบ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวาปใจจัยดานผลิตภัณฑแ ดานชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมการขายมีความสําคัญในการซ้ือสินคามากกว าดานราคา 
สําหรับแนวทางการพัฒนาดานการตลาดไดกําหนดไว 4 ดาน คือ 1)ดานผลิตภัณฑแปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑแใหมีอายุการใชงานนานขึ้น เพิ่มขนาด
ของบรรจุภัณฑแ ปรับปรุงบรรจุภัณฑแใหเกิดความสนใจ 2)ดานราคาเพิ่มสวนลดใหกับสมาชิก 3)ดานการจัดจําหนาย บริหารสินคาคงคลังอยาง มี
ประสิทธิภาพ และ 4)ดานการสงเสริมการตลาดเพิ่มการสงเสริมการขาย เชน แจกของแถม ของที่ระลึก และการประชาสัมพันธแโดยการจัดแสดงสินคาใน
โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลอื่นๆ และ วริษฐา หะไร (2548) ไดศึกษาศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑแ OTOP ในอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบวา
ปใญหาในการดําเนินงานของกลุมที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ ความสม่ําเสมอของกําลังการผลิต การวางแผนทางการตลาด ชองทางการจัด
จําหนายมีนอย การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑแและการเลือกใชบรรจุภัณฑแ การขาดผูทําหนาที่ทางการตลาดที่ชัดเจน ซ่ึงจากปใญหาที่กลุมประสบสงผล
ใหกลุมไมสามารถที่จะขยายตลาดได เชนเดียวกับ อรวรรณ  จิพุฒ (2548 ) พบวา ผลิตภัณฑแหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ(OTOP) มีการกําหนดราคาสินคา
ตามตนทุน การสงเสริมการตลาด สวนมากเป็นการขายโดยพนักงานขาย หรือสมาชิกในชุมชน และการรวมงานแสดงสินคา ผูประกอบการสวนใหญมี
ปใญหาขาดแคลนเงินทุน และการจัดจําหนาย ในขณะที่ อุดร จินตะเวช (2549) พบวา การพัฒนาสมาชิกในกลุมโดยการหมุนเวียนกันไปศึกษาดูงานตามที่
ตางๆ เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนาผลิตภัณฑแในกลุมใหดีขึ้น มีการวางแผนในการทํางานตั้งแตการผลิต    การตั้งราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การขาย แตมีอุปสรรคคือ วัตถุดิบไมเพียงพอ การเก็บวัตถุดิบ (ใบเตยยังไมมีมาตรฐานเพียงพอ) ขาดการพัฒนาดานคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑแ 
และ พวงเกสร  วงคแอนุกุล (2552) พบวา สภาพปใญหาดานการตลาดของวิสาหกิจชุมชนดานผลิตภัณฑแ ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑแใหมีรูปแบบที่เป็นกลอง
และตราสินคาสัญลักษณแของกลุม บรรจุภัณฑแไมไดขนาดตามตัวสินคา เนื่องจากนําบรรจุภัณฑแเกาของสินคาอื่นมาประยุกตแใช ดานการตั้งราคาไมเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ดานการจัดจําหนายสถานที่ในการขายสินคาบางจุดถูกยกเลิก สินคา OTOP ไมมีโอกาสในการวางขายในหางสรรพสินคา ทําใหยอดขาย
อยู  ในวงจํากัด และดานการสงเสริมการขาย ยังขาดการประชาสัมพันธแจึงทําใหสินคาไมเป็นที่รูจัก สวนแนวทางการพัฒนาดานการตลาดกาํหนดไว 4 ดาน 
คือ ดานผลิตภัณฑแปรับปรุงบรรจุภัณฑแใหมีความทันสมัย ดานราคา กําหนดราคาขายแลว แตแหลงที่รับสินคาไปขายและเปิดโอกาสใหพอคาข ายปลีก
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กําหนดราคาเอง ดานการจัดจําหนาย ขยายแหลงขายใหมากขึน้ และดานการสงเสริมการขาย เพิ่มการประชาสัมพันธแมากขึน้ เชน ทําแผนพับ ใบปลิว เป็น
ตน และความเหมาะสมของแนวทาง การพัฒนาดานการตลาดนั้นอยูในระดับมากทุกดาน จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนมีความสอดคลองกันในทุกประเด็น
คือตองมีการใหความรูเรื่องการบริหารจัดการ และตองวางแผนทางดานการตลาดจากสวนประสมทางการตลาด โดยตองพัฒนาดานผลิตภัณฑแ (Product) 
ใหมีคุณภาพและมีบรรจุภัณฑแที่สวยงามมีเอกลักษณแเฉพาะ ตองต้ังราคา (Price) ใหเป็นมาตรฐานขึ้นๆ ลงๆ ตามตนทุนมิไดเมื่อวัตถุดิบมีราคาสูงตองจัดหา
แหลงวัตถุดิบที่สามารถลดตนทุนได ดานการจัดจําหนาย(Place) ชองทางการจัดจําหนายมีนอย ไมขยายตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promomtion) 
ยังขาดการประชาสัมพันธแจึงทําใหสินคาไมเป็นที่รูจัก สวนมากเป็นการขายโดยพนักงานขาย หรือสมาชิกในชุมชน และการรวมงานแสดงสินคาและ สมาชิก
ภายในกลุม(People) ขาดความรูทางดานการบริหารจัดการทางการตลาด อีกทั้งไมมีความสม่ําเสมอของกําลังการผลิต ขาดการวางแผนทางการตลาด 
ขาดผูทําหนาที่ทางการตลาดที่ชัดเจน ผูประกอบการสวนใหญมีปใญหาขาดแคลนเงินทุน ซ่ึงจากปใญหาที่กลุมประสบสงผลใหกลุมไมสามารถที่ จะขยาย
ตลาดได 
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การใช๎สถานการณ๑จ าลองการจัดแสดงสินค๎ามาชํวยสอนนักเรียนระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
สาขางานพาณิชยกรรม โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีจังหวัดตาก  

Using simulated exhibits to help teach students 3rd year Diploma  
of Business Hi Tech Technology School Tak Province 

 

นทีกานต๑ คงอ๎วน1 และ วิชุดา มูลวงษ๑2 
Nateekarn  Kongoun and Vichuda  Moonwong 

 

บทคัดยํอ   
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดแสดงสินคาของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 

3  โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดตากโดยทดลองจากนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 11 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ในชวงจัดกิจกรรมใช

เวลา  2  สัปดาหแ  วันละ 1  ชั่วโมง และไดวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Spss  For Wimdors Version 11.05   
  สวนที่ 1 ผลการใชสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนตอผลสัมฤทธิ์  ดานทักษะการแกโจทยแปใญหาสถาการณแจําลองการจัดแสดง
สินคามาชวยสอนพบวา ภายหลังการใชชุดพัฒนาสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอน   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการแกโจทยแสถาการณแ
จําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนสูงกวากอนการใชชุดพัฒนาทักษะสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5   

ภายหลังการพัฒนานักเรียนมีคะแนนดานทักษะสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  โดยกอนการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย .91  คะแนน หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 1.27 คะแนน   

ผลจากบันทึกหลังการสอนพบวา นักเรียนใหความรวมมอืเขารวมกิจกรรม เกิดความใฝุรูใฝุเรียน  ตั้งใจฝึกทักษะสถาการณแจําลองการจัดแสดง
สินคามาชวยสอนไดดี   

สวนที่ 2  จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจที่คาเฉลี่ย 2.38 นั้น คือ นักเรียนมีความพอใจในระดับมาก โดยมี
รายละเอียดแตละคําถาม  

ทุกประเด็นคําถามนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  โดยนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.18 – 2.64 และมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ประเด็นคําถามที่ 3 คือ มีคาเฉลี่ย 2.64 รองลงมา คือ  5  2  6  และ 1 สวนประเด็นที่ 4 เป็นประเด็นที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 2.18        

ผลจากบันทึกหลังการสอนพบวา นักเรียนตั้งใจฝึกทักษะการแกโจทยแปใญหาและสามารถแกโจทยแปใญหาไดดี   
 

ค าส าคัญ:  การจัดแสดงสินคา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
Abstract 

This study. purpose To develop the teaching and learning curriculum of 3rd year students of high school diploma 
program in Hi-Tech Technology School, Tak, from 11 sample students. 
             The instruments used in this study were pre-test and post-test. Learning Activity Plan During the activity, it took 2 weeks 
per day for 1 hour and analyzed the data with the software program Spss For Wimdors Version 11.05.This research presents the 
results of data analysis in two parts: 
              Part 1 The results of the simulated demonstration of the product to help teach the achievement. The problem solving 
skills simulation model of the exhibition to help teach that. After the development of the simulation model, the exhibition to 
help teach. Students had achievement in problem solving skills, simulations, exhibits, and tutorials, rather than before the use of 
the skill development kit. The simulation model of the exhibit was taught at a statistical significance level of 0.5. 
 After the development, the students had a higher score on the skills of the simulation model of the exhibition than the 
pre-development level at the .05 level. Average rating 1.27 
          The results from the post-teaching record showed that Students join in the activity. Learn to learn. Intensive training skills 
simulation model to show the product to teach well. 
              Part 2 of the results of the satisfaction survey found that the students were satisfied that the average score of 2.38 was 
that the students were very satisfied. Each question is detailed. 
              All questions were high level of satisfaction. The students average 2.18 - 2.64. The third most satisfied question is the 
mean of 2.64, followed by 5 2 6 and 1. The fourth is the least significant. Is an average of 2.18 
                 The results from the post-teaching record showed that Students work on problem solving skills and solve problems. 
 
Keywords: Exhibits , Diploma 

                                                           
1 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจําคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 974 
 

 
บทน า 
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  วาดวยแนวการจัดการศึกษา ที่กลาวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อมุงพัฒนา
ผูเรียนโดยยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด มุงเนนดานความรูและคุณธรรม  สถานศึกษาและครูผูสอนจะตองดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู 
ที่ทําใหผูเรียนไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ปฏิบัติได แกปใญหาได ตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการความรูในดานตาง ๆ ใหมีความสมดุล 
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนและไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ดังนั้น บุคคลสําคัญที่ชวยให การจัด
กระบวนการเรียนรูประสบความสําเร็จ คือ “คร”ู ซ่ึงเป็นผูจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน/นักศึกษาไดเรียนตามความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดและความตองการของแตละคนเพื่อสรางใหเป็นคนที่มีคุณภาพตอไป  (สุมาลี  พวงคํา, 2545 : online)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรูครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู เรียนเป็นสําคัญ  เพื่อพัฒนาผู เรียนให เป็นคนดี คนเกง มีความสุข โดยใช  
กระบวนการเรียนรู   5   ลักษณะ คือ การเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูแบบองคแรวม การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูรวมกับผูอื่น และการ
เรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 31)   
 เนื่องจากการเรียนการสอนของรายวิชาการจัดแสดงสินคาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  เป็นรายวิชาที่นักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตองเรียนเป็นวิชาพื้นฐานทุกสาขางาน และจากการสอนที่ผานมาครูผูสอนประสบกับปใญหาวา กลุมนักเรียนดังกลาวที่จบจากมัธยม
ตน (ม.3) มานั้น ไมสามารถเรียนวิชานี้โดยใชวิธีการเพียงการบรรยายอยางเดียวได ซ่ึงถานักเรียนไมสามารถเรียนวิชาการจัดแสดงสินคาไดสําเร็จสิ่งที่จะ
สงผลตามมาก็คือนักเรียนก็จะไมประสบความสําเร็จในงานอาชีพทางดานพาณิชยกรรม 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเป็นแรงบันดาลใจใหผูวิจัยทําการคนควาเกี่ยวกับการใชสถานการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนนักเรียน
ระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3เพื่อชวยใหนักเรียนที่เรียนในรายวิชานี้ไดเขาใจยิ่งขึ้นและสามารถนําวิชานี้ไปประยุกตแใชในการทํางานไดตอไปใน
อนาคต 

 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อตองการวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปทีี่3เกี่ยวกับวิชาการจัด  แสดงสินคา  
2. เพื่อใหนักเรียนนําความรูวิชาการจัดแสดงสินคาไปใชในงานอาชีพตอไปในอนาคตได  
3. เพื่อประเมินผลการเรียนวิชาการจัดแสดงสินคาของนักเรียน  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากร      นักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานพาณิชยกรรม  

 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี จํานวน  35  คน  
  กลุมตัวอยาง    นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานพาณิชยกรรม โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี จํานวน 11 คน โดยพิจารณา
จากผลการทําแบบทดสอบการวิเคราะหแโจทยแปใญหาการใชสถานการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนและผลการทดสอ บเชาวแปใญญา 
(I.Q.test) และเลือกนักเรียนที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑแท่ีกําหนด  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
        1. แผนการจัดการเรียนรูการจัดแสดงสนิคา 
        2. แบบทดสอบวัดทกัษะดานวิชาการจดัแสดงสินคา 
        3.  แบบทดสอบการวิเคราะหแโจทยแปใญหาทางดานการจัดแสดงสินคา 
        4.  แบบทดสอบเชาวแปใญญา (I.Q.test)     
        5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาการจัดแสดงสินคา 
        6.  บันทึกหลังการสอน 

กํอนการพัฒนา 
ทดสอบการคิดวิเคราะหแของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3สาขางานพาณิชย กรรม เรื่องสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคา

มาชวยสอนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  ดวยแบบทดสอบการวิเคราะหแโจทยแปใญหาการจัดแสดงสินคา  นําผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑแการประเมิน ระดับคะแนน 0 – 3 ควรปรับปรุง คะแนน 4 – 7 พอใช  คะแนน 8 – 10 ดี และไดนํานักเรียนไปทดสอบเชาวแ
ปใญญา ดวยแบบทดสอบเชาวแปใญญา (I.Q.test)  ยะลา นําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบปรากฏวาไดผลสอดคลองกัน จึงไดเลือกนักเรียนที่ไมผานเกณฑแเป็น     

ระหวํางการพัฒนา 
                    ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะการแกเร่ืองสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 กอนเรียน และสอนใชสถานการณแจําลองเสมือนจริง โดยมีรายละเอียดตามแผนการจัดการเรียนรูและทําแบบฝึกในเรื่องสถาการณแจําลองการจัด
แสดงสินคามาชวยสอนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ทุกกิจกรรม ในชั่วโมงวิชาจัดแสดงสินคา วันละ  1  ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 
2  สัปดาหแ  และเขียนบันทึกหลังการสอนทุกครั้งที่จบกิจกรรม  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเรื่องสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  หลังเรยีนโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับกอนการทดลอง  ตรวจสอบคะแนนและบันทึกคะแนน เปรียบเทียบ
ความตางของคะแนนกอน/หลังเรียน และใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเรื่องสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวย
สอนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
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ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
1. ไดชุดพัฒนาทักษะวิชาการจัดแสดงสินคาสําหรับใชใน การสอนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่3 สาขางานพาณิชยกรรม 
2. แกปใญหาการแกโจทยแวิชาการจัดแสดงสินคา ของนักเรียน ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานพาณิชยกรรม 
3. เปน็แนวทางสําหรับครูในการนาํชุดพฒันาทักษะวิชาการจัดแสดงสินคาไปแกปใญหาในรายวิชาลกัษณะเดียวกัน 
4. ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาการจัดแสดงสินคา 

 
ผลการวิจัย 
การวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลเป็น 2 สวน คือ 
              สวนที่  1  ผลการใชสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนตอผลสัมฤทธิ์  ดานทักษะการแกโจทยแปใญหาสถาการณแจําลองการจัด
แสดงสินคามาชวยสอนพบวา ภายหลังการใชชุดพัฒนาสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอน   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการแกโจทยแสถา
การณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนสูงกวากอนการใชชุดพัฒนาทักษะสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5   
               ภายหลังการพัฒนานักเรียนมีคะแนนดานทักษะสถาการณแจําลองการจัดแสดงสินคามาชวยสอนสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยกอนการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย .91  คะแนน หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 1.27 คะแนน   
          ผลจากบันทึกหลังการสอนพบวา นักเรียนใหความรวมมือเขารวมกิจกรรม เกิดความใฝุรูใฝุเรียน  ตั้งใจฝึกทักษะสถาการณแจําลองการจัดแสด ง
สินคามาชวยสอนไดดี   
              สวนที่ 2  จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจที่คาเฉลี่ย 2.38 นั้น คือ นักเรียนมีความพอใจในระดับมาก โดยมี
รายละเอียดแตละคําถาม  
              ทุกประเด็นคําถามนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  โดยนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.18 – 2.64 และมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ประเด็นคําถามที่ 3 คือ มีคาเฉลี่ย 2.64 รองลงมา คือ  5  2  6  และ 1 สวนประเด็นที่ 4  เป็นประเด็นที่ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 2.18        
                 ผลจากบันทึกหลังการสอนพบวา นักเรียนตั้งใจฝึกทักษะการแกโจทยแปใญหาและสามารถแกโจทยแปใญหาไดดี   
ข๎อเสนอแนะ  

1.  ขอเสนอแนะสาํหรับการปฏิบัติ 
                   1.1  ตองจัดเตรียมนักเรียนโดยกาํหนดขอตกลง 
                   1.2  ครูผูสอนตองมีความรู ความเขาใจ ในการใชชุดพัฒนาการสอนวิชาการจัดแสดงสินคา                    

1.3  ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา ตองมีเวลาอยางนอย  1  เดือน ขึ้นไป 
2.  ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจยั 

2.1  ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบกับกลุมนักเรียนที่ไมไดใชตัวชวยวิชาการจัดแสดงสินคา   เพื่อไดทราบผลการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2  ควรใชเวลาในการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก  2   สัปดาหแ เป็น  3  สัปดาหแ 
2.3  ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอืน่ๆ ประกอบดวย เชน การสังเกต การสัมภาษณแ 

3.  ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน  
3.1  การสอนวิชาการจัดแสดงสินคา ดวยกจิกรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะเปน็ผูปฏิบัติจากใบกิจกรรมเอง ดังนั้นถาหากในแผนการสอน 
 3.2  การสอนวิชาการจัดแสดงสินคากจิกรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะตองเป็นผูปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมเองดังนั้นครูจึงควรเนนให

นักเรียนไดอาน ใบกิจกรรมใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติเสมอ และใหผูเรียนรักษาเวลาใหเหมาะสมตามที่ครูกาํหนด ครูจะตองคอยกระตุนใหนักเรียนมีสวน
รวมในการปฏบิัติกิจกรรมทุกคน เพราะมีการแขงขันกันปฏิบัติกจิกรรมดวย  

3.3  การวิชาการจัดแสดงสินคา ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ครูควรใหนักเรียนไดรวมกันวิเคราะหแ คําตอบที่ไดจากการเลน โดยครูจะตอง
กระตุนโดยการใชคําถามใหนกัเรียนไดคิดอยางมีเหตุมีผลพรอมกับเสริมแรงดวยการใหคําชมนักเรียนที่ตอบถูกและใหกาํลังใจนักเรียนที่ตอบผิดอยู
เสมอ                  

3.4  ควรมีการศึกษาในดานความคงทนในการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะผูวจิัยไดสังเกตวาเมื่อจบบทเรียนการใชตัวชวย
สอนวิชาการจัดแสดงสินคาแลวทดสอบปรากฏวาอยูในเกณฑแดีมาก แตถาหากวาเวนระยะนานพอสมควรแลวกลบัมาสอบใหม นักเรียนจะมีผลการทดสอบ
อยูในเกณฑแดีอยูอกีหรือไม  
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พรนภิส ดาราสวาง (2555), การสรางบรรยากาศในหองเรียนที่ชวยใหเกิดการเรียนรู , คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.  
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การศึกษาสภาพป๓จจุบันป๓ญหาการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รังสรรค๑  มณีเล็ก1 
 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บขอมูลโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สอบถามและสัมภาษณแ  ผูแทนจากสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน  วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรางขอสรุป และวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท ดานปใจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการของโครงการฯ โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก สวนดานผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑแการตัดสินพบวา ทุกดานผานเกณฑแการประเมิน และ
ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : สภาพปใจจุบัน, ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Abstract 

This research aims to study the current situation. The problem of resource management for basic education. Collect data by 
studying relevant documents and research. Inquiries and interviews Representatives from the Bureau of the Budget, Department of Central 
Accounting, Higher Education Institutions The Secretariat of the Council of Education Office of the Permanent Secretary for Education Office 
of the Basic Education Commission Bureau of Educational Service Area and School of Data Analysis using Mean, Standard Deviation, Content 
Analysis and Analysis. Process of the project. All in all, the level is very high. The output of the project. Compared with the criteria found. All 
aspects passed the evaluation criteria. And the satisfaction rating. The overall picture is at the highest level. 

 
Keywords : The problem of resource management for basic education.  
 
บทน า 

การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ หากประชาชนในชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการ
แขงขัน ก็จะสงผลตอความมั่นคงของประเทศชาติไปดวย ในทางกลับกันหากคนในชาติไดรับการศึกษาต่ํา ไมมีคุณภาพ หรือมีความเหลื่อมล้ํากั นในการ
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ คนในชาตินั้นๆก็จะไดรับการพัฒนาไมเต็มที่ ขาดคุณภาพ ขาดศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ดังขอมูลของศูนยแวิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชยแ โดยการศึกษาของ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ (2533)  พบวา ระดับการศึกษาสงผลตอรายได กลาวคือ บุ คคล 
อายุ 25-30 ปีที่มีวุฒิอนุปริญญา/ปริญญาตรีจะมีรายไดมากกวาบุคคลในวัยเดียวกันที่มีรายไดระดับประถมศึกษา และเมื่ออายุ 50-55 ปี รายไดจะตางกัน
ถึง 5 เทา ดังนั้น ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจึงสงผลตอความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจดวยเพื่อใหคนไทยทุกคนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ การศึกษาที่มี
คุณภาพไมนอยกวาสิบสองปี  รัฐจึงไดกําหนดสาระตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวน
บุคคล สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา  49 บัญญัติไววา (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 

“บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12 ปี ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย  ผ๎ูยากไร๎ 
ผ๎ูพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผ๎ูอยูํในสภาวะยากล าบาก ต๎องได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให๎ได๎รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค๑กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การเรียนรู๎ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ยํอมได๎รับความคุ๎มครองและสํงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ” 

และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ไดกําหนดสิทธแิละหนาที่
เอาไวในหมวด 2  สิทธแิละหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวาสิบสองปีที่รัฐตองจัดใหอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปใญญา อารมณแ สังคม การส่ือสาร  และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรอืทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธแิละโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพกิารในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และ  ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑแและวธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
                                                           
1 กศ.ด, ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาสภาพ

ปใจจุบันและปใญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 1) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 คน 2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 คน  3) 
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน/การเงินสินทรัพยแ จํานวน 5 คน และ 4) ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก 
แบบบันทึกขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ แบบบันทึกผลการสัมภาษณแเกี่ยวกับสภาพปใจจุบันและปใญหาในการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน คือ ดานการวางแผนทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากร  การจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากร ดานการติดตามและ
ประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรางขอสรุป 
และวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปใจจุบันและปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1 สภาพปใจจุบันของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปใจจุบันมีปใจจัยเอื้อสองประการในการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน คือ  
   1) ไดมีการออกกฎหมายและหลักเกณฑแ แนวปฏิบัติหลายฉบับที่มีเจตนารมณแเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดแก การวางแผนทรัพยากร การแสวงหา
ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากร เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑแ
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546  ประกาศกระทรวง เรื่อง ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว.0020 ลว 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุน
งบประมาณใหแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04003/6 
ลว 10 กุมภาพันธแ 2552 เรื่อง แนวทางในการขอรับการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลว 4 พฤศจิกายน 2554 เร่ือง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
   2) จากรายงานวิจัยเชิงประเมินของหนวยงาน/สถาบันตางๆ ระบุวา ทรัพยากรเพื่อการศึกษาสําหรับประเทศไทยมีพอเพียง เมื่อเทียบกับ
ความตองการในการใชและเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานที่มีบริบทตางจากประทศไทยไมมากนัก 
  1.2  สภาพปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1) การวางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังวางแผนการใชงบประมาณและการคิดตนทุน
ไดไมสมบูรณแ โดยเฉพาะเรื่องการคิดตนทุน ทั้งตนทุนกิจกรรมและตนทุนผลผลิต ทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเ ขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญมากนักและยังมองไมเห็นประโยชนแเทาที่ควร  องคแประกอบภายในของการวางแผนทรัพยากร 
ประกอบดวยการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคแกร การกําหนดวิสัยทัศนแ กลยุทธแ งาน/โครงการ ทรัพยากรที่ตองการใชนั้น ขาด
ความสัมพันธแ เช่ือมโยง เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกันและกัน (2) ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําในภาพรวม โดยวางแผนแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ไปดวย ซ่ึงลักษณะการวางแผนในปใจจุบัน มีลักษณะวางแผนจากสวนกลางลงไปยังหนวยงานในสังกัดที่อยูในระดับลาง เป็นการวางแผนจากบนลงลางเป็น
สวนใหญ (Top down) ดังนั้น บางสวนอาจไมตอบสนองความตองการที่แทจริงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  (3)  การจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณสงใหสํานักงบประมาณนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ดําเนินการในภาพรวมแทนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไปดวย ดังนั้น เวลาการปฏิบัติงานจริง การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในแตละไตรมาสจึงมักไมคอยเป็นไปตาม
แผน (4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนยังไมไดจัดทํางบประมาณตามความตองการของตนเองอยางเต็มที่ และการคิดตนทุนมาตรฐานตอ
หนวยผลผลิตก็ยังไมไดดําเนินการอยางจริงจัง และวิธีการคิดตนทุนก็มีทั้งรูปแบบของสํานักงบประมาณและรูปแบบของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงเป็ นตนทุน
ประมาณการและตนทุนจากการจายจริงตามลําดับ 
   2) การแสวงหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามที่เสนอไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมนั้น ยังไมไดดําเนินการอยางจริงจัง  (2) การเก็บเงินบํารุงการศึกษาไมสามารถกระทําไดทุกพื้นที่ 
เนื่องจากผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน (3) สภาพเศรษฐกิจของแตละพื้นที่มีลักษณะแตกตางกัน ดังนั้น จึงมีความเหลื่อมล้ํากันในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) ปริมาณรายไดขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงแตกตางกัน ประกอบกับวิสัยทัศนแ และภาวะผูนําของผูบริหารของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตางกันจึงทําใหหนวยงานทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาแตกตางกัน 
   3) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) อัตราการจัดสรรงบประมาณยังไมเทาเทียมระหวางเด็กประเภทเดียวกัน (มี
การจําแนกเด็กไว 4 ประเภท คือ เด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ) ในโรงเรียนแตละประเภท (โรงเรียนปกติ  โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหแ โรงเรียนศึกษาพิเศษโรงเรียนที่เป็นศูนยแบมเพาะอัจฉริยภาพ โรงเรียนจุฬาภรณแ)  (2) อัตราการอุดหนุนรายหัวนักเรียนในปใจจุบัน
ไมสอดคลองกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป (3) ตัวแปรในสูตรการจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนยังไมครอบคลุม ไม
กอใหเกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมอยางแทจริง (4) งบประมาณที่นํามาจัดสรรโดยใชสูตรการจัดสรรงบประมาณที่ผานมาก็มีเพียงงบดําเนินงานเทานั้น 
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สวนงบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจายอื่นยังไมไดนํามารวมในสูตรการจัดสรรงบประมาณ ( 5) การจัดทํางบประมาณเป็นลักษณะการ
ผสมผสาน มีทั้งแบบแสดงรายการ (line item) แบบแผนงานโครงการ (planning programming) และเป็นวงเงินรวม (block grant)แบบมุงเนนผลงาน 
(performance based budgeting) ซ่ึงไมเป็นไปตามเจตนารมณแของการปฏิรูประบบงบประมาณ 
   4) การใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) ยังมีกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนขาดอิสระและไมคลองตัวในการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) การใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนหามาไดเอง ยังไมมีอิสระในการบริหารจัดการเทาที่ควร (3)
 หากมีการทําบัญชีทั้งระบบบัญชีเงินสด (cash bisis) และระบบบัญชีพึงรับพึงจาย (accrual basis) ควบคูกันไปแลว จะกอใหเกิดปใญหาในการ
สรุปรายรับรายจาย เงินคงเหลือ เงินคงคาง เพราะระบบบัญชีทั้งสองแบบมีลักษณะตางกัน (4) การที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนบางแหง 
แตงตั้งเจาหนาที่การเงิน และ เจาหนาที่บัญชีเป็นคนๆเดียวกันกอใหเกิดการทุจริตทางการเงินไดงาย  และ (5) ผูบริหารการศึกษาในแตละระดับยังไม
ตระหนักเกี่ยวกับการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
   5) การติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการ
ตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ยังไมไดประกาศใช อยูในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (2)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนยังไมไดปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 35 (1)(2) เทาที่ควร (3)สวนราชการยังไมคอยไดปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (4) บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีจํานวนจํากัด จึงทําใหนิเทศ ติดตามตรวจสอบการใชจายทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นไปอยางไมทั่วถึงและตอเนื่อง(5) สวนราชการไมคอยไดนําผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช
ประโยชนแในการวางแผน ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปราย สภาพปใจจุบันและปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
 สภาพปใจจุบันของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปใจจุบันมีปใจจัยเอื้อสองประการในการบริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน คือ 1) ไดมีการออกกฎหมายและ
หลักเกณฑแ แนวปฏิบัติหลายฉบับที่มีเจตนารมณแเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดแก การวางแผนทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากร การ
ติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากร เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 2) จากรายงานวิจัยเชิงประเมินของหนวยงาน/สถาบันตางๆ ระบุวา ทรัพยาก รเพื่อ
การศึกษาสําหรับประเทศไทยมีพอเพียง เมื่อเทียบกับความตองการในการใชและเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบานที่มีบริบทตางจากประทศไทยไมมากนัก
1.2  สภาพปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1) การวางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) หนวยงาน
ภาครัฐสวนใหญยังวางแผนการใชงบประมาณและการคิดตนทุนไดไมสมบูรณแ โดยเฉพาะเรื่องการคิดตนทุน ทั้งตนทุนกิจกรรมและตนทุนผลผลิต  ทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญมากนักและยังมองไมเ ห็นประโยชนแ
เทาที่ควร  องคแประกอบภายในของการวางแผนทรัพยากร ประกอบดวยการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคแกร การกําหนดวิสัยทัศนแ กล
ยุทธแ งาน/โครงการ ทรัพยากรที่ตองการใชนั้น ขาดความสัมพันธแ เช่ือมโยง เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกันและ 2) การแสวงหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดแก (1) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามที่เสนอไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมนั้น ยังไม ไดดําเนินการ
อยางจริงจัง3) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) อัตราการจัดสรรงบประมาณยังไมเทาเทียมระหวางเด็กประเภทเดียวกัน (มีการ
จําแนกเด็กไว 4 ประเภท คือ เด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ) ในโรงเรียนแตละประเภท (โรงเรียนปกติ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแ โรงเรียนศึกษาพิเศษโรงเรียนที่เป็นศูนยแบมเพาะอัจฉริยภาพ โรงเรียนจุฬาภรณแ)  4) การใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) ยังมี
กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีทําใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนขาดอิสระและไมคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) การติดตามและประเมินผลการใช
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ตามมาตรา  62 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ยังไมไดประกาศใช อยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องจากสภาพปใจจุบันและปใญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานยังมีปใญหาอยูมาก อาจเกิดจากการระดมทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ ยังทําไดนอยและ โดยทั่วไปก็มักนึกถึงแตงบประมาณซ่ึงจริงแลว 
งบประมาณเป็นสวนหนึ่งของทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้น ทรัพยากรดังกลาวอาจเป็นรายไดของโรงเรียนที่เกิดจากการลงทุน ไดประโยชนแ
จากทรัพยแสินที่มีอยู การใหบริการดานตาง ๆ  เงินบริจาค หรือรายไดจากการเก็บเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  และรวมไปถึงสิ่งที่ไดมาและเกิดประโยชนแตอ
การศึกษา แตไมไดเป็นตัวเงิน เชน แรงงาน ภูมิปใญญา วัสดุ อุปกรณแ ครุภัณฑแ เป็นตน อยางไรก็ตาม โรงเรียนและหนวยงานทางการศึกษ าแตละแหงก็
ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีบริบทตางกัน  ดังนั้น การไดมาซ่ึงทรัพยากรดังกลาวก็มีความแตกตางกันไปดวย  ปใจจุบันการคํานวณตนทุนมาตรฐาน ทั้งตนทุน
กระบวนการ (activity based costing) และตนทุนผลผลิต (output costing)ยังไมไดดําเนินการอยางจริงจังและเพียงพอ ดังนั้น จึงกอใหเกิดปใญหาใน
เร่ือง การจัดทํางบประมาณ หรือระดมทรัพยากรใหพอเพียงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เนื่องจากไมทราบตนทุนกระบวนการ หรือตนทุนผลผลิตที่แทจริง 
ดังนั้นความพอเพียงของทรัพยากรจึงเป็นความพอเพียงตามความรูสึกที่ตองการจะใชทรัพยากรแลวไมมีจะใช ไมใชความพอเพียงโดยเทียบกั บตนทุน
มาตรฐาน งบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานในปใจจุบัน เป็นตนทุนขั้นต่ําที่จะนําไปใชจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมาตรฐาน
ดังกลาวก็เป็นมาตรฐานขั้นต่ําที่พึงพอใจ ไมใชมาตรฐานที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ดังนั้น หากตองการใหผลการจัดการศึกษามีความเป็นเลิศ ก็ตองมีการ
เพิ่มความเขมขนของมาตรฐานใหสูงขึ้นและทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานคงตองเพิ่มมากขึ้นกวาปใจจุบัน ซ่ึงทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นฐานดังกลาว
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อาจถูกระดมมาจากทุกภาคสวน จากหนวยงานภาครัฐดวยกัน หรือจากภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ และในบางโอกาสอาจตองใหผูเรียนมี
สวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายในบางสวนของการจัดการศึกษาดวย ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอของ สมชัย ฤชุพันธุแและคณะ ( 2550) และสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  โดยสถาบันพัฒนาสยาม (2552) ที่ระบุวา ผูเรียนตองมีสวนรวมรับภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาในสวนที่เกินกวาเกณฑแ
มาตรฐานที่รัฐพึงจัดใหกับนักเรียนทุกคน  

   นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ยังไดระบุเกี่ยวกับภาษีเพื่อการศึกษาเอาไว แตในทาง
ปฏิบัติจริงยังไมสามารถดําเนินการไดตามเจตนารมณแ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกําหนดรายละเอียดของภาษีดังกลาวยังไมชัดเจน ซ่ึงอาจทําใหเกิดความ
ซํ้าซอนระหวางการใชภาษีทางออมและภาษีทางตรงเพื่อการศึกษา  รวมไปถึงการปรับปรุงแกไขมาตรการในการจูงใจเพื่อใหทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ หลักเกณฑแตางๆที่กําหนดไวในปใจจุบันบางหลักเกณฑแเป็นอุปสรรคตอการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
เชน รายการบริจาคทรัพยากรเพื่อการศึกษากําหนดไวไมครอบคลุมทุกรายการ ขั้นตอนมีความยุงยาก ลาชา เป็นตน 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. เปลี่ยนวิธีการจัดทํางบประมาณใหเป็นระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรแ (Strategic Performance Based Budgeting 

System : SPBBS) อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาตองมีความสัมพันธแกับผลผลิตและผลลัพธแของการจัดการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2. ควรคํานวณตนทุนมาตรฐานของกิจกรรมและผลผลิตที่แทจริง ควรนําคาใชจายทุกรายการทั้งงบประมาณและไมใชงบประมาณ ทั้งเงินเดือน

และไมใชเงินเดือนมาคิดตนทุน  
3. ควรแสวงหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเป็นไปตามตนทุนมาตรฐานของกิจกรรมและผลผลิต   
4. เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการหารายไดของ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและใหนํารายไดดังกลาวสวนหนึ่งมาใชเพื่อการศึกษา   
5. ปรับเปลี่ยนเจตคติของชุมชน ผูปกครองใหทุกคนตระหนัก มีความรูสึกเป็นเจาของโรงเรียน  รับรูในบทบาท  หนาที่  และมีสวนรวมในการ

จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6. ใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบ  รับภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาในสวนที่เกินกวาตนทุนมาตรฐานของผลผลิตที่รัฐพึงจัด

ใหกับนักเรียนทุกคน 
7. ใชมาตรการทางภาษีใหเกิดการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน 

การยกเวนภาษีโรงเรือน ลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับเงินบริจาคทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรจัดทําคูมือและรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบงบประมาณและบัญชี 

ระบบการบริหารงานบุคคล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาเร่ืองบัญชีรายจายเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Account) 
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การพัฒนาการอํานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โดยใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน 
The  English  reading  development  of  the  grade  5 and 6 students  

On  the  enhancing  reading  books Chan  Koson 
 

มงคล  หมูํมาก1 และจันทร๑  โกศล2 
 

บทคัดยํอ 
 
 จุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อ1)สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 ตาม
เกณฑแ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ และ 3)ประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ   
ดําเนินการวิจัยโดยการ 1)สรางและหาประสิทธิภาพหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 2)นําไปทดลองใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 โรงเรียน
ไชยะวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน และ 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑแ 
80/80 3)นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 4)วิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการทดลอง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานวังยายมาก สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จํานวน 16  คน ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ หนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ 6  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลววิเคราะหแขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละและการทดสอบคา t-test แบบ Dependent และประเมินความพึงพอใจ  
ผลการวิจัย พบวา หนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมี
ประสิทธิภาพ  82.77/82.50  นักเรียนที่เรียนดวยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีความพึงพอตอหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษ, หนังสือสงเสริมการอาน 
 
Abstract 
 
            The purposes of this study were to 1) construct and find out the efficiency of the  enhancing  reading  books by the 
criterion at  80/80   2) compare the studying achievement of  the  grade  5 and 6 students on using  the  enhancing  reading  
books between Pre-test  and  Post –test and 3) evaluate the contentment to the  enhancing  reading books. Four steps of the 
research and development process were 1)construction  and finding out the efficiency 2)tried out with the tried out students  
group of 3 and  group  of  30 Chaiyawitaya  grade  5  and  6  students  to find out the efficiency of the  enhancing  reading  
books by the criterion  at  80/80 3) using  the  enhancing reading books with the 16 5th and 6th grade sampling students of  
Banwangyaimark School, Sisatchanalai District, Sukhothai Province of the second   semester of school year 2016-2017 by 
purposive sampling and 4) analyzing the data.  The enhancing  reading  books and the achievement  test were constructed for 
training  on The English reading development of the grade 5 and 6 students on  the  enhancing  reading books  for the grade  5th  
and  6th grade students and analyzed  with percentage and  t-test and evaluate the contentment.  
The results were as follows. The quality of the  enhancing  reading  books was appropriate at  high  level  and the efficiency of 
The English  Reading  set  at 82.77/ 82.50. The studying achievement on using the the enhancing reading books; Post –test was 
significantly higher than Pre – test  at level .05 The contentment to the enhancing reading books of  the  grade  5 and 6 students  
was high  level. 
 
Keywords : English  reading  development  ,  the  enhancing  reading  books 
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2 กศ.ด. ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานวังยายมาก สพป.สุโขทัย เขต 2 
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บทน า 
 การอานมีบทบาทสําคัญตอชีวิตของคนทั้งที่บานและนอกบานเน่ืองจากเราจะตองใชทักษะการอานในการดํารงชีวิตเสมอ อาทิ การอานหนังสือ
เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการเรียน  หรือแมแตการอานปูายบอกทาง  ปูายโฆษณาตางๆ เป็นตน  การปลูกฝใงและฝึกคนใหมีความรักในการอานจึงมีความ
จําเป็นอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการอานเป็นหัวใจของการศึกษา เห็นไดจาก ตัวอยางโครงการรักการอานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีที่สงเสริมใหสถานศึกษาทั่วประเทศจัดทําโครงการรักการอานในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝใงใหเยาวชนรักการอาน  ดังกระแสพระราชดํารัสวา ”การอาน
เป็นการสรางทุกสิ่งใหกับผูอาน”(http//www.pakdeeschool.com /activity.02htm) ดังนั้นทักษะการอาน จึงเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพราะการอานเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู จึงจําเป็นอยางยิ่งที่มนุษยแตองสนใจ   การอาน เพื่อสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหว ความกาวหนาตางๆ ใหทันตอเหตุการณแที่เปลี่ยนแปลง(ฉวีลักษณแ บุณยะกาญจน, 2545.หนา16) สอดคลองกับทัศนียแ ศุภเมธี (2544. หนา 94) 
ไดแสดงทัศนะวา การสอนการอานตองวางรากฐานใหถูกตองและ ดีพอที่จะนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเราตองอานเพื่อประโยชนแตางๆ เชน เพื่อ
ศึกษา หาความรู เพื่อความบันเทิง เป็นตน การที่บุคคลจะมีทักษะเหลานี้ได ตองอาศัยการฝึกฝนและใหเด็กมีความเคยชินในการอาน ฝึกใหรักการอานจน
เป็นนิสัย การฝึกใหเด็กไดอานและจับใจความสําคัญได อยูที่การฝึกฝนของตัวเด็ก สวนครูมีหนาที่แนะนํา ชี้แจงใหขอเสนอแนะ เชนกา รตั้งใจอานอยาง
สนใจจะทําใหอานไดเร็ว และทําใหจับใจความสําคัญได   นอกจากนี้การอานถูกกําหนดใหเป็นเกณฑแหนึ่งสําหรับใชเป็นการผานชั้น และจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 .หนา 4) 
 ทักษะการอานมีความจําเป็นและมีประโยชนแตอทุกภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใชเป็นภาษากลางใน
การติดตอสื่อสารซ่ึงในปใจจุบันมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นอยางมากเห็นไดจากปูายบอกสถานที่ที่เป็นภาษาอังกฤษ  มีเอกสารใหขอมูล
ตางๆ เป็นภาษาอังกฤษ  การหาขอมูลจากอินเตอรแเน็ตซ่ึงสวนมากเป็นภาษาอังกฤษเชนเดียวกัน อาจกลาวไดวาผูที่มีความรูทางภาษาอังกฤษดี จะเป็นผู
ไดเปรียบ ในดานการรับรูขอมูลขาวสารและการประกอบอาชีพมากกวาผูที่ไมรูภาษาอังกฤษ ชองทางในการประกอบอาชีพของผูที่มีความรูภาษาอังกฤษจะ
เปิดกวางอยางเห็นไดชัด  ดังนั้นการเรียนรูแตเพียงภาษาประจําชาติภาษาเดียวยอมไมเป็นการเพียงพอ  สอดคลองกับกัญดา ธรรมมงคล (2546, หนา 26) 
อาจารยแประจําสถาบันจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ที่ไดแสดงความเห็นวา ในดานการศึกษา สิ่งที่จําเป็นที่สุดในการศึกษาหาความรู คือ การอ าน เพราะผูที่
ไดรับความสําเร็จในการศึกษา คือ ผูที่มีทักษะในการอานเป็นอยางดี เพราะฉะนั้นการอานจึงเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผูที่ศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ผูที่เรียนในระดับที่สูง (ระดับบัณฑิตศึกษา) ยิ่งตองมีความสามารถในการอานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอยางดี จึงจะประสบความสําเร็จได 
และกลาวยืนยันวา“การศึกษายิ่งระดับสูง ยิ่งตองอาศัยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะสิ่งพิมพแตางๆ มีมากเกินกวาที่จะแปลเป็น
ภาษาไทยไดหมด” 
 แตจากการศึกษาของกรมวิชาการ (2551, หนา 1) พบวาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังคงเป็นปใญหากับคนไทยคือการเรียนรู
ภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการ
เรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ  ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทักษะการอานก็เป็นหนึ่งในปใญหานั้นดวย ดังนั้นผูสอนจะตองหาเทคนิคหรือ
วิธีการพัฒนาการสอนใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมใหมๆที่ชวยใน
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกทักษะการปฏิบัติใหผูเรียน ทําได คิดเป็น ทําเป็น รักการอานและ เกิดการใฝุรูอยางตอเนื่องมีจะชวย
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากผลการประเมินผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนบานวังยายมากพบวา ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นชั้นประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 5 และ 6  มีผลสัมฤทธิ์ไมเป็นตามเกณฑแที่คาดหวังของโรงเรียน  แนวทางในการแกไขปใญหาดังกลาวคือการสรางนวัตกรรมเพื่อนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2542) และฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2545) ไดกําหนดใหสถานศึกษาเป็นผูดําเนินการจัดทําสาระการเรียนรูในสวนของสภาพ หรือปใญหาของทองถิ่น ใหสอดคลองกับบริบททางสังคมของ
แตละสถานศึกษา โดยระบุไวในหมวด 4 แนวทางจัดการศึกษาวา ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระ
ของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปใญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปใญญาทองถิ่น คุณลักษณแอันพึงประสงคแเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ(กรมวิชาการ, 2551, หนา 13-14) ดังนั้นสถานศึกษาจึงสามารถใชบริบททางสังคมของ โรงเรียน ทองถิ่น มาจัดการศึกษาไดตามความ
เหมาะสมของแตละทองที่ โดยมีครูเป็นตัวจักรสําคัญในการพัฒนาใชและประเมินผลดวยตนเอง   

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปใญหาการอานพบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ใน
เร่ืองที่มีเนื้อหาที่อยูใกลตัวและสอดแทรกเนื้อหาที่นาสนใจ  มีความสําคัญของทองถิ่นที่มีลักษณะเป็นนิทาน หรือเรื่องประกอบภาพ จะไดรับความสนใจ
จากนักเรียนมากกวาสื่ออื่นๆ รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง  ฝึกทักษะการปฏิบัติใหผูเรียน ทําได คิดเป็น ทําเป็น รักการอานและ เกิด
การใฝุรูอยางตอเนื่อง จะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะแกปใญหาการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน
สําหรับพัฒนาทักษะการอานนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  เพื่อเสริมสรางทักษะ และปลูกฝใงนิสัยรักการอาน รูจักใชการอานเป็น
เครื่องมือหาความรูตอไป   
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที ่5 และ 6  ตามเกณฑแ 
80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
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   3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที ่5 และ 6   
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

    การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใชหนังสือสงเสริมการอานในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่
ดําเนนิการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 
จํานวน 6 ชุด เสนอตอผูเชี่ยวชาญโดยมีเกณฑแในการคัดเลือก คือเป็นผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ และผานการทําผลงานทางวิชาการ
อยางนอยระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 คน เพื่อทําการประเมินหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ วามีความเหมาะสมในดานตางๆ เพียงใดและหา
ประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยนําไปทดลองใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และ 6 โรงเรียนไชยะวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 คน และ 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80    
 ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใชหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนบานวังยายมาก  สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สุโขทัย  เขต 2 จํานวน 16  คน 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการทดลอง โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละและการทดสอบคา t-test  แบบ Dependent 
    ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือสงเสริมการอาน 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6   
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ  
82.77/82.50   

2. นักเรียนที่เรียนดวยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  มีความพึงพอตอหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  ตาม
จุดประสงคแการวิจัยขอที่ 1 จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย 1) เรื่อง My Family  2) เรื่อง My Pet  3) เรื่อง Somtam  4) เรื่อง Visiting Sukhothai  5) 
เร่ือง Sukhothai Historical Park  6) เร่ือง Loi  Krathong Festival ซ่ึงพบวาผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.35 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.80-4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.45-0.89 ทั้งนี้
เนื่องจากในการสรางหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ ผูศึกษาไดศึกษาตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางหนังสือสงเสริมการอานและไดสราง
หนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษตามหลักการและขั้นตอน โดยไดประยุกตแแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือพัฒนาทักษะ ทฤษฎี ความแตกตางระหวา ง
บุคคล ซ่ึงคํานึงถึงความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเป็นสําคัญ หนังสือสงเสริมการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 
และ 6 ที่สรางขึ้น ประกอบดวย ชื่อหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบคําศัพทแ แบบฝึกกิจกรรม แบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน แบบเฉลยแบบฝึกกิจกรรม การประเมินผล และในขั้นตอนการสรางไดมีแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ตามคําแนะนําของเพื่อนครูใน
โรงเรียน  ตางโรงเรียน  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ   
 ในการหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ ผูศึกษาไดดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพตามที่ ชัยยงคแ พรหมวงคแ 
(2541, หนา 494-497) ไดเสนอแนะไว คือ นําไปทดลองแบบ 1:1 (แบงเดี่ยว) กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน เพื่อดู
ขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและเวลาวาเป็นไปตามที่กําหนดไวหรือไม จากนั้นนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอีก
ครั้ง แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน และ จํานวน 30 คน พบวาหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 
82.62/86.62 และ 82.55/83.15 แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดทั้ง 6 ชุด ไดถูกตองเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 และนักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดถูกตองเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่กําหนดไวคือ 80/80  เป็นไปตามจุดประสงคแการวิจัยขอ
ที่ 1 จึงสรุปไดวาหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 
 2. การทดลองใชหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6  เมื่อนําไปทดลองใชกับนักเรียน 
จํานวน 16  คนและ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการใชหนังสือสงเสริมการอานที่สรางขึ้น มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเทากับ 
82.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแ  80 ที่ตั้งไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนดวยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงคแการวิจัย ขอที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหนังสือ
สงเสริมการอานที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเทากับ 83.92 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแ 80 ที่กําหนดไวเชนเดียวกัน แสดงวาหนังสือสงเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.80 /83.92แสดงวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่กําหนดไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เรียนดวยหนังสือสงเสริม
การอานภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามจุดประสงคแการวิจัยขอที่ 2  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฐิติมา ชูมี และคณะ (2545,บทคัดยอ) ที่พัฒนาหนังสือการแตูนเพื่อพัฒนาจิตพิสัยดานความมีวินัย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงพบวาหนังสือการแตูน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว 80/80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับผลการวิจัยของกัลยา  ลิมวงศแ และคณะ (2547, บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางหนังสือ
สงเสริมการอาน เรื่องพระยาพิชัยดาบหัก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พบวา หนังสือสงเสริมการอานที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 
80/80 ทุกชุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  กัลยาณี แปูนโพธแ และคณะ(2548, บทคัดยอ) ที่
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอาน เรื่อง“ คําขวัญจังหวัดพิษณุโลก”สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หนังสือสงเสริมการอาน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว 80/80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทิพวรรณ ออนเกตุ และคณะ (2548,บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสือการแตูนเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานพฤติกรรมดาน
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการวิจัยพบวาหนังสือการแตูน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว 80/80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  กิจพงศแพัฒ ปใญญา และคณะ(2548,บทคัดยอ) พัฒนาหนังสือการแตูนประกอบการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พลังงาน ผลการวิจัยพบวาหนังสือการแตูน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว 80/80  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และกิติภา โสทะ และคณะ(2550,บทคัดยอ) สรางหนังสือ
สงเสริมการอานเพิ่มเติมแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ เรื่อง”สืบสานประเพณีจังหวัดกําแพงเพชร” ผลการศึกษาพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแท่ีตั้งไว 80/80  80  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตาม
จุดประสงคแการวิจัยขอที่ 3  พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 7 รายการ รวมทั้งมีความมีความพึงพอใจ
ในระดับมากอีก 3 รายการโดย มีความพึงพอใจตอเนื้อหาและความเพลิดเพลินที่ไดรับหนังสือสงเสริมการอานมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
สอดคลองกับ จินตนา ใบกาซูยี (2543,หนา 27-28) กลาวถึงลักษณะที่ดีของหนังสือสงเสริมการอานวา ควรเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของ
เด็ก ใหมีความรูสอดแทรกคติธรรม เด็กอานไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคแจินตนาการตลอดจนคานิยมที่เหมาะสมของ
สังคม ตามวัยและประสบการณแของเด็กมีรูปเลมที่กะทัดรัด สวยสะดุดตา ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก    ฐิติมา ชูมี และคณะ 
(2545,บทคัดยอ) ที่พัฒนาหนังสือการแตูนเพื่อพัฒนาจิตพิสัยดานความมีวินัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบวานักเรียนมีเจตคติตอความมีวินัย
ในระดับดีมาก นอกจากนี้ กชกร สมจิตร และคณะ (2548,บทคัดยอ) ไดสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง “คําขวัญจังหวัดนาน” สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง “คําขวัญจังหวัดนาน” ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากกระบวนการสราง
หนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษเป็นไปตามกระบวนการแนวคิด ทฤษฏี ที่ไดศึกษามาเป็นอยางดี แลวนํามาประยุกตแใช ใหเหมาะสมกับผูเ รียนและ
ทองถิ่น เชน การใชภาพที่มีสีสรรประกอบเพื่อใหดูนาสนใจ การนําเรื่องราวทองถิ่นบูรณาการเขาไปในเนื้อหา เป็นตน รวมทั้งการที่ไดผากระบวนการหา
ประสิทธิภาพมาทุกขั้นตอน จึงเป็นสิ่งยืนยันไดวาหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีคุณภาพ มี
ความนาสนใจ สามารถกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู ซ่ึงนอกจากชวยพัฒนาทักษะการอานใหแกนักเรียนแลว ยังชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การอาน และสามารถใชทักษะการอานเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูตอไปไดดวยตนเองซ่ึงเป็นการเรียนรูที่ยั่งยืน 
 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1.  ข๎อเสนอแนะในการน าหนังสือสํงเสริมการอํานภาษาอังกฤษไปใช๎ 
 1.1 ในการนําหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ ไปใชครูผูสอนควรไดศึกษารายละเอียดของหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 และ 6 ใหเขาใจเป็นอยางดี 
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ ครูจะตองจัดกิจกรรมให 
ครบถวนตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู 
    1.3 กอนที่นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมครูจะตองอธิบายทําความเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อใหนักเรียนทุกคนเกิดความเขาใจตรงกันและตอง
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
 
 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัย 
   2.1 ควรทําการวิจัยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองอื่นหรือในระดับอื่นๆ 
  2.2 ควรทําการวิจัยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับเนื้อหา เร่ืองอื่น กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
  2.3 ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการเรียนดวยหนังสือสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ
กับวิธีการอื่นๆ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการอํานภาษาอังกฤษ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The English Reading Set Development for Mathayomsuksa I students 

วัฒนา  ไตตํอผล1  
Wattana Taitorphon 

 
บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแ คือ 1) การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตามเกณฑแ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดวยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 สรางและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นที่ 2 
ศึกษาผลการทดลองใช กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสุมนักเรียนแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 
หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานภาษาอังกฤษ 2) ชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ผลการวิจัย 1) การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และการนํารูปแบบไปทดลองนํารอง พบวา มีความเหมาะสมและเป็นไปไดในทางปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่
กําหนดคือ 82.67/83.00 2) การทดลองใชประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา  
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ, การอานภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 

The purposes of this study were to 1) construct and find out the efficiency of The English  Reading  Set by the criterion  
at  80/80 and 2) compare the studying  achievement on using the English  Reading  Set between Pre-test  and Post -test . two 
steps of the research and development process were 1) construction and finding out the efficiency 2) tried out with the tried out 
student  group. The cluster random sampling was used to draw 40 Mattayom Suksa 1 students. The English  Reading  Set  and 
the  achievement test  were constructed for training on English  Reading  Set Development  for the grade  4  students and 
analyzed  with percentage and  t-test . 
 The results were as follows: 
 1.The quality of The English  Reading  Set was appropriate at  high  level  and the efficiency of The English  Reading  set  
at 82.67/ 83.00 

2. The  studying achievement on using the English  Reading  Set ; Post –test  was significantly  higher  than  Pre – test  
at  level .01 

 
Keywords : development,  English  Reading  Set 
 
บทน า 
 ปใจจุบันภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นอยางมาก เห็นไดจากมีปูายบอกสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ มี
เอกสารใหขอมูลตางๆ เป็นภาษาอังกฤษ  การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว การสงออก และการขนสงติดตอสื่อสารกับตางประเทศก็มีการใช
ภาษาอังกฤษมากขึ้น อาจกลาวไดวาผูที่มีความรูทางภาษาอังกฤษดีจะเป็นผูไดเปรียบในดานการรับรูขอมูลขาวสารและการประกอบอาชีพมากกวาผูที่ไมรู
ภาษาอังกฤษ ชองทางในการประกอบอาชีพของผูที่มีความรูภาษาอังกฤษจะเปิดกวางอยางเห็นไดชัด ดังนั้นการเรียนรูแตเพียงภาษาประจําชาติภาษาเดียว
ยอมไมเป็นการเพียงพอ  
 รัฐบาลตระหนักถึงปใญหาของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยและพยายามที่จะปรับปรุงใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารได โดยสามารถที่
จะรับและสื่อสารเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในสารสนเทศตางๆ ที่มีอยูไดเป็นอยางดี กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีหนาที่หลักในการพัฒนาการศึกษาไดเสนอ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในดานของการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ในขอที่ 5 ระบุวา ใหมีการปฏิรูปการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษตั้งแตระดับเตรียมความพรอม (preparatory level) จนถึงขั้นการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
                                                           
1 กศ.ด. ครูเช่ียวชาญโรงเรียนพิชยั อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ  
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 จากการศึกษาคนควาของผูวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมีปใญหาทั้งดานนักเรียนและครู กลาวคือ นักเรียนมี
ปใญหาดานการอานอยูเสมอ การแกปใญหาสวนมากจะเนนการแกปใญหาโดยวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โด ยจัด
อบรมครูดวยวิธีการที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสื่อการสอนตางๆ ทั้ งนี้เพราะคาดหวังวา หากพัฒนาสิ่งตางๆ ดังกลาวพรอมแลวคงทําใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จดานทักษะการอานมากขึ้น แตครูสวนมากไมไดคํานึงถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีกิจกรรมการอานที่ตรงกับความสนใจ  ความ
เหมาะสมของวัยและความสามารถของนักเรียนโดยมีครูเป็นผูชี้แนะชวยเหลือเมื่อนักเรียนมีปใญหา กิจกรรมการอานมีอิทธิพลตอการพัฒนาใหนักเรียนมี
ศักยภาพในการอานเพิ่มขึ้นอีกปใจจัยหนึ่ง ดังนั้นครูควรจะสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสฝึกกิจกรรมการอานมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะใ นการอานของ
นักเรียนใหดีขึ้น  
 นอกจากสภาพปใญหาดังกลาวแลว ยังพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา 2558 ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ คะแนนเฉลี่ยรอยละ 35.50 ซ่ึงถือวาเป็นคะแนนที่อยูในระดับต่ํา และยังพบวาการอาน
ภาษาอังกฤษไมคลองเป็นอันดับแรกเชนกัน ทั้งนี้เน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ) เนนทักษะการฟใงและพูด 
ไมเนนทักษะการอานเทาที่ควรจึงมีผลกระทบในระดับชั้นตอๆ มา  (รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา. 2558) 
 แนวทางการแกไขปใญหาการอานภาษาอังกฤษ อาจทําไดดวยการผลิตส่ือการสอนที่สามารถนํามาชวยพัฒนาการเรียนการสอนในรูปชุด
กิจกรรม เพราะชุดกิจกรรมถือวาเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่มีประโยชนแตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอยางมาก โดยเฉพาะการใชชุดฝึกกิจกรรมที่
มีประสิทธิภาพ สามารถทําใหนกัเรียนอานและใชภาษาที่ถกูตอง และเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามความประสงคแ (ประหยัด จิระวรพงษแ. 2537 หนา 263)
สอดคลองกับ แวกกอนเนอรแ (Waggoner, 1995, pp. 2714-A) ซ่ึงศึกษาถึงความคิดรวบยอดของครูศึกษาเกี่ยวกับวิธกีารที่ทําใหนักเรียนประสบผลสาํเร็จ
ในการอาน และไดขอสรุปจากวธิีการทีค่รูคอยจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอานใหกับนักเรียนอยูอยางสม่ําเสมอโดยคํานงึถึงความสนใจ และการมีสวนรวม
ของนักเรียนเป็นหลักในการเลือกเร่ืองที่อาน ดวยการนําเนื้อเร่ืองตางๆ ที่นักเรียนยังไมเคยเรียนจากหนังสือที่หลากหลายและเหมาะสมกับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 30 เร่ือง ใหนักเรียนชวยกันเลือกแลวตกลงกันใหเหลอื 16 เร่ือง เพื่อนํามาใชในการการจัดกจิกรรม ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึก
วาบทเรียนนาเรียนรูเพราะตนเองเป็นผูเลือกและไดเรียนรูของใหมเพิ่มขึ้น เนื้อหาไมยากหรืองายเกินไปและมีโอกาสไดฝึกฝนภาษาในรูปของกิจกรรมตางๆ 
อยางตอเนื่อง ผูเรียนจะรูสึกเพลิดเพลินตอการทํากิจกรรมเกิดความชาํนาญในการใชภาษา  
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑแ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดวยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไดดําเนินการ 2 ขั้นตอนตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดําเนินการสรางชุด
กิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ โดยยึดเป็นเนื้อหาระดับความรูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช
สรางขึ้น จํานวน 16 ชุด คือ  1) At The Bus Stop 2) At The Market 3) Hobbies 1) Sports 5) At the Food shop  6)Colorful Balloons 7)My 
Weeken  8)Tiggy Never Has Time 9) The Johnson Family Dinner 10)One Day In Chiang Mai 11) Anne’s Problem  12) Pim and Marry  
13) On the Farm  14) Post Card  15) Pim’s Family  16) Joe’s Daily Activities 
 ชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สรางขึ้นแตละชุดประกอบดวย 1. ชื่อกิจกรรม  2. แผนการจัดการ
เรียนรู  3. ใบความรู  4. ใบคําศัพทแ  5. แบบฝึกกิจกรรม  6. เฉลยแบบฝึกกิจกรรม  7. การวัดและประเมินผล นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมในดานเนื้อหา ดานแผนการสอน ดานสื่อ วัสดุ อุปกรณแ ดานชุดฝึกกิจกรรม ดานแบบทดสอบและดานภาษา แลวนําไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นนักเรียนที่เรียนเกง 1 คน ปาน
กลาง 1 คน และออน 1 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม และไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพิชัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดวยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน ตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียน หลังเรียน (One-Group-Pretest-Posttest Design) 
 ประชากร ไดแก  นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
               กลุมตวัอยาง ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  โรงเรียนพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 40 
คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเป็นกลุม (Cluster Random Sampling) 1 หองเรียน  
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เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซ่ึงผานการหาคุณภาพมาเรียบรอยแลว 
 2. ชุดกิจกรรมการอานภาษาองักฤษ จํานวน 16 ชุด ชุด คือ  1) At The Bus Stop 2) At The Market 3) Hobbies 1) Sports 5) At the 
Food shop  6)Colorful Balloons7) My Weeken  8)Tiggy Never Has Time 9) The  Johnson Family Dinner 10) One Day In Chiang Mai 
11)  Anne’s Problem  12)  Pim and Marry  13) On the Farm  14) Post Card  15) Pim’s Family  16) Joe’s Daily Activities 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 1. นําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางหาคาเฉลี่ย ( X ) โดยคิดเป็นรอยละของคะแนนสอบกอนและหลังเรียน
และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. หาผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคน 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง ซ่ึงใชชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ ดวยการทดสอบความมีนัยสําคัญ
ของความแตกตางระหวางคะแนนสอบกอนเรียนกับหลังเรียนโดยการทดสอบคาที (t-test  Dependent) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการสรางชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1.1 ผลการวิเคราะหแความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวาผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.77 เมื่อจําแนกเป็นรายดานพบวาในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณแ 
มีความเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ4.44 รองลงมา ไดแก ดานแผนการสอน ดานแบบทดสอบ ดานภาษา ดานเนื้อหา และดานแบบฝึกหัด ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.40, 4.40, 4.35, 4.32, 4.20 ตามลําดับ 
 1.2  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงทดลอง
ใชกับนักเรียนโรงเรียนพิชัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษตามเกณฑแ คือ คาประสิทธิภาพ 
E1/E2  ตามเกณฑแ 80/80 ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม พบวาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies, Anne’s Problem และ 
Pim and Marryมีคาเฉลี่ยรอยละของระหวางการใชชุดกิจกรรม (E1)  เทากับ 80.20 เรื่องSports, At the Food Shop, Colorful Balloons  , The 
Johnson Family Dinner, The Johnson Family Dinner,Post Cardและ Joe’s Daily Activities มีคาเฉลี่ยรอยละของระหวางการใชชุดกิจกรรม (E1)  
เทากับ 80.30 เรื่อง At the Bus Stop, At the Market, My Weeken, Tiggy Never Has Time, On the Farmและ Pim’s Family มีคาเฉลี่ยรอยละ
ของระหวางการใชชุดกิจกรรม (E1)  เทากับ 80.40 เรื่อง One Day in Chiang Mai มีคาเฉลี่ยรอยละของระหวางการใชชุดกิจกรรม (E1)  เทากับ 80.50 
67 แตเมื่อเฉลี่ยทั้ง 16 ชุด มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนระหวางการใช เทากับ 82.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑแท่ีกําหนดไว ดวย  ชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ 
(E2) มีคาเทากับ 83.00 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 82.67/83.00 เป็นไปตามเกณฑแ 80/80 ที่กําหนดไว 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานของนักเรียนระหวางกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนั้นพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 16 ชุด ซ่ึงพบวา
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 
3.80-4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.45-0.89 ทั้งนี้เน่ืองจากในการสรางชุดฝึกกิจกรรม ผูวิจัยไดศึกษาตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การสรางชุดฝึกกิจกรรมและไดสรางชุดฝึกกิจกรรมตามหลักการและขั้นตอนของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) ที่ไดประยุกตแทฤษฎีความแตกตางระหวาง
บุคคล ซ่ึงคํานึงถึงความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเป็นสําคัญ ชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
สรางขึ้น ประกอบดวย ชื่อชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบคําศัพทแ แบบฝึกกิจกรรม แบบเฉลยแบบฝึกกิจกรรม การประเมินผล และใน
ขั้นตอนการสรางไดมีแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
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 ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพตามที่ชัยยงคแ พรหมวงคแ (2531, หนา 494-497) ได
เสนอแนะไว คือ นําไปทดลองแบบ 1:1 (แบงเด่ียว) กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน เพื่อดูขอบกพรองเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
การจัดกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและเวลาวาเป็นไปตามที่กําหนดไวหรือไม จากนั้นนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง แลวนําไปทดลอง ใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 30 คน พบวามีประสิทธิภาพ 80.33/83.00 แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดทั้ง 16 ชุด ไดถูกตองเฉลี่ย
รอยละ 80.33 และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดถูกตองรอยละ 83.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแที่กําหนดไวคือ 80/80 จึงสรุป
ไดวาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได   
              2. การทดลองใชชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน มี 40 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเป็นกลุม (Cluster 
Random Sampling) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการใชชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเทากับ 82.67 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑแ  80 ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเทากับ 83.00 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑแ 80 ที่กําหนดไวเชนเดียวกัน แสดงวาชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.67/83.00  
แสดงวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่กําหนดไว สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัจฉรา พึงเจริญ (2545) ที่สรางชุดการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงพบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไว 80/80 และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของรัชฎาภรณแ อําไพสัมพันธกุล (2546) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยแการเรียนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พบวา ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นทั้ง 6 หนวย มีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 ทุกชุด และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 
ข๎อเสนอแนะ 
          1. ควรทําการวิจัยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองอื่นหรือในระดับอื่นๆ 
 2. ควรทําการวิจัยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับเนื้อหา เร่ืองอื่น กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
 3. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการเรียนดวยชุดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษกับวิธีการอื่นๆ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน๎นการตั้งค าถามเรื่องการแบํงเซลล๑ ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
The develop an instructional activities focusing on questioning on cell division for mathayomsuksa IV students 
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บทคัดยํอ 

การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการต้ังคําถามเร่ืองการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) 
สรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑแ 75 / 75      
2) ทดลองใชและศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการต้ังคําถามเร่ืองการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไดจากการสุมแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแผนการจัดการเรียนรู สื่อประกอบการสอน ใบกิจกรรมที่เนนการ
ตั้งคําถามเร่ืองการแบงเซลลแ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาผลของการใชกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองการแบงเซลลแ และแบบทดสอบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูวิชาชีววิทยาเรื่องการแบงเซลลแ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแข อมูล คือ คาเฉลี่ย 
(mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ (dependent samples t–test) และแบบกลุมเดียว (one 
sample t–test) ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ  มีคุณภาพอยูในระดับมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ืองการแบงเซลลแหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแ
ในการเรียนรูวิชาชีววิทยาเร่ืองการแบงเซลลแจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01  
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนการสอน, เนนการต้ังคําถาม 
 
Abstract 
            The purpose of this research was to develop an instructional activities focusing on questioning on cell division for 
mathayomsuksa IV students. The objective were 1) to create and find the quality of instructional activities focusing on questioning 
on cell division for mathayomsuksa IV students as the level of 75/75  2) to get experiment for using and studying the result of 
instructional activities focusing on questioning on cell division. This samples were drawn by mans of cluster random sampling. 
The data were analyzed by using mean, Standard deviation, Dependent samples t–test and one sample t–test. The results were as 
follows. The quality of instructional activities focusing on questioning on cell division checked by experts was good. Achievement 
in biology on cell division, posttrial score was higher than pretrial score; and higher than 75 percent, statistically significant at 
the .01 level. More than 75 percent of all students taught by the learning activities could pass the expected scores on desired for 
biology learning on cell division, statistically significant at the .01 level. 
Keywords : instructional activities,  questioning 
 
บทน า 

วิทยาศาสตรแทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรางสรรคแ คิดวิเคราะหแวิจารณแ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มี
ความสามารถในการแกปใญหาอยางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษแพยานที่ตรวจสอบได (สสวท. 2546, หนา 1) และวิชา
ชีววิทยาเป็นศาสตรแแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรแธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตางๆของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ อยางมีเหตุและผล เนื้อหาของชีววิทยาในแตละ
เร่ืองมีกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาที่คอนขางยุงยากและซับซอนมีหลายขั้นตอน วิชาชีววิทยาจึงแตกแขนงเป็นสาขาวิชาตางๆอีกมากมายเพื่อจะได
เนนศึกษาเฉพาะเร่ืองของชีววิทยา ทําใหศึกษาในเรื่องนั้นๆ ไดละเอียดและลึกมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสกินเนอรแ (Skinner อางถึงในพรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550, หนา 
214) ไดกลาววา เป็นความยากลําบากอยางยิ่งที่จะใหเด็กคนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเองและเสียเวลามาก ยิ่งไปกวานั้นจะทําใหเกิดปใญหาสวนตัวระหวางเด็กที่คนพบ
ผลลัพธแแลวกับเด็กที่ยังหาไมได ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กตองไดรับการกระตุนใหมองเห็นลูทางที่จะประสบความสําเร็จ มิใชเป็นการปลอยให
เด็กคนควาหาคําตอบเองโดยไมรูทิศทาง เป็นไปอยางสะเปะสะปะ ซ่ึงจะทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชนแ 

การใชคําถามเป็นกลวิธีการสอนที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปูอนคําถามในลักษณะตางๆ ที่เป็นคําถามที่ดี 
สามารถพัฒนาความคิดผูเรียน ถามเพื่อใหผูเรียนใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะหแ วิจารณแ สังเคราะหแ หรือ การประเมินคาเพื่อจะตอบคํา ถามเหลานั้น 
สอดคลองกับประพันธแศิริ สุเสารัจ (2551, หนา 234) กลาววา การถามเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจและ
พัฒนาความคิดใหมๆ โดยกระบวนการถามจะชวยขยายทักษะการคิด ทําความเขาใจใหกระจาง ไดขอมูลปูอนกลับทั้งดานการเรียนการสอน กอใหเกิดการ
ทบทวน การเชื่อมโยงระหวางความคิดตางๆ สงเสริมความอยากรูอยากเห็นและเกิดความทาทาย นอกจากนี้ยุพิน  พิพิธกุล (2543, หนา 10) ไดกลาววา การ
ตั้งคําถามกระตุนใหคิดจึงเป็นเร่ืองสําคัญที่ผูสอนควรกระทํา เมื่อฝึกบอยๆ ผูเรียนก็จะเกิดทักษะและสามารถวิเคราะหแแนวคิดไดดวยตนเอง การสอนโดยตั้ง
คําถามใหคิดจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ไดผลดี และถาผูเรียนยังไมเขาใจ ผูสอนก็จะตองใชการถามตอบเพื่อแนะแนวทางใหคิด ถายังไมไดอีกก็คงจะตองใชการ
อธิบายและแสดงเหตุผล ซ่ึงผูสอนจะตองใชการถามตอบประกอบการอธิบาย 

                                                           
1 กศ.ด. ครูเช่ียวชาญโรงเรียนวิทยานกุูลนารี สพม.40  
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 ในการตั้งคําถามจะตั้งตามพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูขึ้นกับสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึง เบนจามิน เอส บลูมและคณะ (Benjamin S. 
Bloom. 1976 อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หนา 10-11) กลาววา การเรียนรูทางดานความรูความคิด การแกปใญหา จัดเป็นพฤติกรรมดานสมอง
เกี่ยวกับสติปใญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และไดจัดพฤติกรรมดานสมองเป็น 6 ระดับดังนี้ ความรู ความ
เขาใจ การนําความรูไปใช การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ การประเมินคา ซ่ึงเหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชีววิทยาเรื่องการ แบงเซลลแ 
เพราะวาการเจริญเติบโตและการสืบพันธุแของสิ่งมีชีวิตจะตองมีการแบงเซลลแ โดยการแบ งเซลลแมี 2 กระบวนการ เกิดสลับกันไป คือการแบงตัวของ
นิวเคลียสและการแบงตัวของไซโทพลาสซึม การแบงตัวของนิวเคลียสยังแบงเป็น 2 แบบ คือการแบงตัวแบบไมโทซิส และการแบงตัวแบบไมโอซิส ซ่ึงการ
ตั้งคําถามใหคิดหาเหตุและผลจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาการแบงเซลลแมากขึ้น 
               จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
             1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑแ 
75/75 
             2. เพื่อทดลองใชและศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยวิธีการดังนี้ 
                 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 4 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
และหลังเรียนกับเกณฑแรอยละ 70 
                 2.2 ศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยาเร่ืองการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 4  ใน 6 ดานไดแก 
พฤติกรรมแสดงความรู พฤติกรรมแสดงความเขาใจ พฤติกรรมแสดงการนําความรูไปใช พฤติกรรมแสดงการวิเคราะหแ พ ฤติกรรมแสดงการสังเคราะหแ 
พฤติกรรมแสดงการประเมินคา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
             การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
             ขั้นตอนที่ 1  การสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ดําเนินการดังนี้  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรแ  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมอง  การวัดและประเมินผลการเรียนรู หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา วารสารและเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีววิทยาและเทคนิคการตั้งคําถาม พรอมทั้งวิธีสรางและการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดองคแประกอบของกิจกรรมการเรียนการ
สอนและดําเนินการสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นชุดกิจกรรมเรื่องการแบง
เซลลแ มี 2 สวน ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย หัวเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด(ผลการเรียนรู) สาระสําคัญความคิดรวบยอด (K P A) 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การประเมินผลรวบยอด การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามที่ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการ
เรียนรูในวิชาชีววิทยาและใบกิจกรรมที่เนนการตั้งคําถาม 2) เอกสารเสรมิสําหรับครู ประกอบดวย ใบเฉลยคําตอบกิจกรรมที่เนนการตั้งคําถามที่ระบุพฤติกรรมที่
พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยา แบบทดสอบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยาพรอมเฉลยคําตอบและเกณฑแการใหคะแนน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการแบงเซลลแพรอมเฉลยคําตอบและเกณฑแการใหคะแนน นําชุดกิจกรรมเร่ืองการแบงเซลลแที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมในองคแประกอบตางๆ ของชุดกิจกรรม แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวิทยานุ
กูลนารี จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบรูปแบบและความสอดคลองของชุดกิจกรรม และทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑแ 75/75  วิเคราะหแขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย, หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมโดยการใชสูตร E1 / E2  

ขั้นตอนที ่2  การทดลองใชและศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประชากรไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560  
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 หองเรียนจาก 6 หองเรียนในสายโปรแกรมวิทยแ-คณิต  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบงเซลลแ 
2. แบบทดสอบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยา 
ดําเนินการโดย กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแไดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบงเซลลแ

และทดสอบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยาแลวดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการตั้งคําถามไดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบงเซลลแและทดสอบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยาดวยเครื่องมือ
ชุดเดียวกันกับกอนเรียน  วิเคราะหแขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย, หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สถิติทดสอบทีแบบไมอิสระ (dependent samples t – test) และ
แบบกลุมเดียว (one sample t – test) 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 991 
 

สรุปผลการวิจัย 
             1. การสรางและหาประสิทธภิาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการต้ังคําถามเร่ืองการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  
สรุปผลไดดังนี้ 
                 1.1 การพิจารณาความเหมาะสมขององคแประกอบตางๆ ของชุดกิจกรรมของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มีความคิดเห็นวา กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความเหมาะสมขององคแประกอบตางๆ โดยมีคา X = 2.97 , S.D. = 0.97 
                 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  76.67 / 77.92 

2.  การทดลองใชและศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปรากฏผล 
ดังนี้ (1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบงเซลลแ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการ
เรียนรูในวิชาชีววิทยาเรื่องการแบงเซลลแ จํานวนมากกวา 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการพัฒนาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นํามาอภิปรายไดดังนี้ 
1. สรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผูวิจัยสราง

ไดผานการพิจารณาความสอดคลองขององคแประกอบตางๆ ของชุดกิจกรรมจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวามีความสอดคลองและเหมาะสมขององคแประกอบ
ตางๆ ของชุดกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแ ผูวิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ วิเคราะหแสาระที่ 1 และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.4-6 จัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชาชีววิทยา 
จัดทําแผนการเรียนรูประกอบดวย หัวเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด(ผลการเรียนรู) สาระสําคัญความคิดรวบยอด (K P A) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การ
ประเมินผลรวบยอด การวัดและประเมินผล และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามที่ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยา ใบ
กิจกรรมที่เนนการตั้งคําถามพรอมเฉลยคําตอบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยา 
             2. ผลการทดลองใชและศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามเรื่องการแบงเซลลแกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
                 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบงเซลลแ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑแ
รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลที่พบนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามที่กําหนดไวในแตละแผนการเรียนรูที่มี
แนวการดําเนินตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแในการเรียนรูในวิชาชีววิทยาเรื่องการแบงเซลลแ จํานวนมากกวา 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดใน 6 ดานไดแก 
พฤติกรรมแสดงความรูความจํา พฤติกรรมแสดงความเขาใจ พฤติกรรมแสดงการนําความรูไปใช พฤติกรรมแสดงการวิเคราะหแ พฤติกรรมแสดงการ
สังเคราะหแ พฤติกรรมแสดงการประเมินผล ผลที่พบนี้เกิดจากผูวิจัยจัดเตรียมขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถาม โดยเรียงลําดับการใชคําถาม
พฤติกรรมที่พึงประสงคแตามระดับความรูจากต่ําไปสูงไว 6 ระดับคือ ระดับความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ และการ
ประเมินผล และผูวิจัยใชเทคนิคตั้งคําถามโดยการทบทวนความรู ถามใหตรงประเด็น คําถามกระชับและชัดเจน เวนระยะเวลาเพื่อรอคําตอบ เปิดโอกาสให
ผูเรียนไดถามอยางเป็นกันเอง กระจายคําถาม ไมถามคําถามพรอมกันหลายคําถาม ถาผูเรียนตอบคําถามไดใหคําชมและแตมคะแนน ถาผูเรียนตอบคําถาม
ผิดจะไมตําหนิ 
 
ข๎อเสนอแนะ 
            ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 
             1. ผูสอนควรศึกษาขอคําถามเพื่อใชในการสอนทั้งแผนการจัดการเรียนการสอนและใบกิจกรรมที่เนนการตั้งคําถาม 
             2. ผูสอนควรศึกษาเทคนิคการตั้งคําถาม ลักษณะการตั้งคําถามที่ดี 
             3. ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถาม ผูสอนตองสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพรอมทั้งแนะนําและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให
นักเรียนแสดงพฤติกรรมไดครบทั้ง 6 ดาน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
             1. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามไปใชในระดับอื่นๆ และในรายวิชาอื่นๆ 
             2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการตั้งคําถามสําหรับนักเรียนในระดับเกง ระดับปานกลาง ระดับออน 
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แนวทางการสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
A STUDY OF THE STATES AND GUIDELINES OF LEARNING ORGANIZATION CREATION AT KLONGLANWITTAYA SCHOOL  

OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 41 
 

สมชาย  อังสุโชติเมธี1 

 
บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เก็บขอมูลโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สอบถามและสัมภาษณแ  ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 
คณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) สรางขอสรุปและ วิเคราะหแเนื้อหา(Content Analysis) ผลการวิจัย พบวา สภาพการสรางองคแการแหงการเรียนรูของ 
โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  แนวทางการสรางองคแการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ไดแก การสงเสริมการคิดวิเคราะหแ และตัดสินใจ การสรางความ
ตระหนักถึงความจําเป็นในการใชขอมูลขาวสาร  การเปิดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นในการแกปใญหาของโรงเรียน  การจัดการประเมินผลงาน 
และใหผลตอบแทนแกบุคลากรตามตัวชี้วัดการมีสวนรวมในการสรางองคแความรูขององคแการ  การจัดใหมีการสับเปลี่ยนบทบาทหนาที่การทํางานเพื่อการ
เรียนรูของบุคลากรแตละฝุาย  และการทําความเขาใจระบบการทํางานที่ยึดเปูาหมายความสําเร็จขององคแการเป็นสําคัญ   

 
ค าส าคัญ : แนวทางสรางองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยา  

 
Abstract 

This research aimed to study the states and guidelines of Learning Organization Creation at Klonglanwittaya school of 
Secondary Educational Service Area Office 41.The instruments used for data collection were documents and related research, the 
questionnaire and interviews with the Best Practice directors, teachers, and schools. The data were analyzed in terms of Mean, 
Standard Deviation: S.D., and Content Analysis. 

The result showed that the states of Learning Organization Creation at Klonglanwittaya school of Secondary Educational 
Service Area Office 41 both overall and in details were at a very good level. The guidelines of Learning Organization Creation at 
Klonglanwittaya school of Secondary Educational Service Area Office 41 were to encourage analytical thinking and decision 
making, to create awareness about the essentials of using data and information, to open opportunities for others to share their 
opinions about solving the school’s problems, to evaluate and give rewards to teachers and employees according to the 
indicators, to participate in Learning Organization Creation, to shuffle the roles of each person in order to provide more 
opportunities to learn ones in different departments, and to understand the working system which ultimately targets on the 
success of the organization. 

 
Keyword: the states and guidelines of Learning Organization Creation at Klonglanwittaya school 
 
บทน า 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารราชการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตราที่ 11วาดวยสวนราชการมีหนาที่พัฒนา
ความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเป็นองคแการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยการปฏิบัติราชการอยางถูกตอง ร วดเร็ว  และเหมาะสมตอ
สถานการณแ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศนแและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ  ในสังกัดใหเป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนแในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  ซ่ึงมีอุดมการณแที่สําคัญของการจัดการศึกษา  คือ  การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการ
สรางสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู ไดกําหนดไว 3  มาตรฐาน และ 1ใน3มาตรฐานที่กําหนดคือมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ปใจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ  
เป็นยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – based  economy society)  หรือระบบเศรษฐกิจที่อาศัยการผลิต การแพรกระจาย และการใช
ความรูมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดวยเหตุนี้ความรูจึงพื้นฐานสําคัญในการ
แขงขันสําหรับสังคมโลกปใจจุบัน ซ่ึงขอไดเปรียบของการแขงขันในโลกเศรษฐกิจ คือ  คิดคนสิ่งใหม  ( innovate) และการเปลี่ยนแปลง (Change) ได
รวดเร็ว กวาผูอื่น  องคแประกอบของการนําไปสูเศรษฐกิจฐานความรู  ไดแก  นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ  

                                                           
1 กศด. 
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เทคโนโลยีและการคมนาคม  และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  (ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ,  อาชัญญา  รัตนอุบล,  ศิริชัย  กาญจนาวาสี,  สุวิมล  ว องวาณิช  
และวชิราพร  อัจฉริยโกศล,2550:57) 
 โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ประจําอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)   ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนจํานวน 1,463 คน มีครู และบุคลากร รวมทั้งสิ้นจํานวน79  คน  นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองที่เขามามีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษา เป็นองคแการที่มีความจําเป็นอยางยิ่งในการสรางองคแ การ ใหเป็น
องคแการแหงการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑแ และวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี  การศึกษาสภาพ และแนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนคลองลานวิทยา จึงมีความจําเป็นอยางยิ่ง  การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรู ของ โรงเ รียนคลอง
ลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงจะเป็นประโยชนแในการพัฒนาระบบบริหารของโรงเรียนคลองลานวิทยา และทําให
โรงเรียนคลองลานวิทยาเป็นองคแการแหงการเรียนรู สอดคลองกับ หลักเกณฑแและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี ตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพ และแนวทางการสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ ของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 มีรายละเอียด ดังนี้ แหลงขอมูลในการศึกษาสภาพการเป็นองคแการแหงการเรียนรู ไดแก 1) รองผูอํานวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา จํานวน  3 
คน 2) ครูผูสอน โรงเรียนคลองลานวิทยา จํานวน 79 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองลานวิทยา จํานวน 13 คน 4) 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 36 คน รวม 131 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตามขอบขายของการเป็นองคแการแหงการเรียนรูตามหลักวินัย  5  ประการของ  Peter  M.  Senge 
(1990  อางถึงใน พนานันทแ  โกศินานนทแ, 2551 : 9)  ดังนี้  1) ดานบุคคลที่รอบรู (Personal Mastery)  2) ดานรูปแบบความคิด (Mental  Models)  
3) ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน (Shared Vision) 4) ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม (Team Learning) 5) ดานการคิดอยางเป็นระบบ
(SystematicThinking) 
 แหลงขอมูลในการศึกษาแนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรู ไดแก  1) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน  2) รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 
3 คน 3) ครูที่เป็นหัวหนางาน จํานวน 8  คน  3) ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองลานวิทยา จํานวน 3 คน  4) ผูแทน
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Selection)  เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) วิเคราะหแขอมูลโดย การสังเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.สภาพการเป็นองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน มีสภาพการเป็นองคแการแหงการเรียนรู เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน  อยูในระดับมาก  
ดานรูปแบบความคิด อยูในระดับ มาก ดานบุคคลที่รอบรู อยูในระดับ มาก ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม อยูในระดับ มาก ดานการคิดอยางเป็นระบบ อยู
ในระดับ มาก มีรายละเอียด ดังนี้ 
                  1.1 ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียง ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  คือ การ
เปิดโอกาส และสนับสนุนใหทานมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนแและพันธกิจ  อยูในระดับมาก รองลงมา การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนแ พันธกิจ  เปูาหมาย  และวัตถุประสงคแของโรงเรียนโดยการมีสวนรวม  อยูในระดับมาก และการสรางความตระหนักถึงความจําเป็น
ในการแสวงหาแหลงขอมูลที่มีประโยชนแตางๆ  เชน  เอกสาร  วารสาร อยูในระดับมาก  ตามลําดับ  และการจัดการประเมินผลและใหผลตอบแทนแก
บุคลากรโดยใชพันธกิจตัวชี้วัดการมีสวนรวมในการสรางองคแความรูขององคแการมาเป็นสวนประกอบในการพิจารณาอยูในระดับมาก 
      1.2 ดานรูปแบบความคิด โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  คือ การ
เชื่อมโยงประสบการณแเดิมมาใชในการเรียนรูและปรับใชกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ อยูในระดับมาก  รองลงมา การสนับสนุนใหบุคลากรมีการคิด
ปรับปรุงงานตางๆ เพื่อสามารถเชื่อมโยงสัมพันธแกันไดโดยงาย  อยูในระดับมาก   และ การใหความสําคัญกับการนําปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
มาวิเคราะหแรวมกันในหนวยงานเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจรวมกัน  อยูในระดับมาก ตามลําดับ  และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ  การเปิดโอกาส
ใหบุคลากรเห็นความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธแของงานที่เกิดขึ้นจากเจตคติ  
        1.3 ดานบุคคลที่รอบรู  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  คือ การ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการคนควาขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงดวยตนเอง  เพื่อเปลี่ยนแปลงใหตนเองมีความชํานาญเฉพาะดาน  อยูในระดับมาก  รองลงมาการ
ให ความสําคัญเร่ืองการคนควาหาความรูเฉพาะดานของบุคลากร  เพื่อขยายขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทํางาน อยูในระดับมาก   และการ
จัดการใหมีการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่ทางโรงเรียนจัดหาใหทั้งภายในและภายนอก อยูในระดับมาก  ตามลําดับ  และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทายคือ  การสรางความตระหนักถึงความจําเป็นในการใชขอมูลขาวสารเพื่อการคิดวิเคราะหแ  และตัดสินใจเพื่อปรับปรุงการทํางานอยูในระดับมา ก 
                    1.4 ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  คือ 
การจัดใหมีสถานที่ในการพบปะพูดคุย  เพื่อสรางความรูอันเป็นประโยชนแในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  รองลงมาการจัดใหมีการสราง
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ทีมงานที่ยืดหยุน  สามารถปรับเปลี่ยนหนาที่กันได  อยูในระดับมาก และการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของทีมแตละฝุาย อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การจัดใหมีการสับเปลี่ยนแตละตําแหนงการทํางานเพื่อการเรียนรูของแตละฝุาย 
                     1.5 ดานการการคิดอยางเป็นระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  
คือ การจัดลําดับความสําคัญของงานอยางเป็นระบบเพื่อประหยัดคาใชจาย อยูในระดับมาก รองลงมา การจัดลําดับความสําคัญของงานอยางเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน อยูในระดับมาก  และการจัดใหมีการประชุมเสนอแนวคิดในเร่ืองแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติที่เกิดอุปสรรคให
เป็นระบบ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือการทําความเขาใจระบบการทํางานที่ยึดเปูาหมายขององคแการ  
 2. แนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41มีดังนี้ 
             2.1ดานบุคคลที่รอบรู คือ ควรสรางความตระหนักถึงความจําเป็นในการใชขอมูลขาวสารการคิดวิเคราะหแและตัดสินใจเพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงการทํางาน 
 2.2ดานรูปแบบความคิด คือ ควรเปิดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นการแก ปใญหาของโรงเรียน 
 2.3 ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกัน คือ ควรจัดการประเมินผลและใหผลตอบแทนแกบุคลากรรวมถึงการมีสวนรวมในการสรางองคแความรูของ
องคแการ   
 2.4 ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีม  คือ ควรจัดใหมีการสับเปลี่ยนแตละตําแหนงการทํางานเพื่อการเรียนรูของแตละฝุาย 
 2.5 ดานการคิดอยางเป็นระบบ คือ ควรทําความเขาใจระบบการทํางานที่ยึดเปูาหมายขององคแการเป็นสําคัญ  เพื่อผลสําเร็จขององคแการ2  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลสภาพและแนวทางการสรางองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต41อภิปรายไดดังนี้     

การสรางองคแการแหงการเรียนรูของโรงเรียนคลองลานวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมทุกดานโดย
รวมอยูในระดับ มาก เปน็เพราะวาโรงเรียนเปิดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนแ มีการจัดลําดับความสําคัญของงานอยาง               
เป็นระบบเพื่อประหยัดคาใชจาย  พรอมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการคนควาขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงดวยตนเอง  เพื่อเปลี่ยนแปลงใหตนเองมี
ความชํานาญเฉพาะดาน  โดยเช่ือมโยงประสบการณแเดิมมาใชในการเรียนรูและปรับใชกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดสถานที่ใน
การพบปะพูดคุย  เพื่อสรางความรูอันเป็นประโยชนแในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับทฤษฎีแหงการเรียนรูของ Wick & Leon  (Wick & 
Leon, 1993 : 3  อางถึงใน  อัมพร  ปใญญา, 2553 : 17-18)  คือ  การที่จะสรางหรือพัฒนาองคแกรใหเป็นองคแกรแหงการเรียนรู  จึงตองตระหนักถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแในองคแกรโดยการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ คือ ตองทําใหคน
เรียนรูกอนองคแกรจึงจะเกิดการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูจะทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีดวย  ซ่ึงในอนาคตองคแกรจะ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันเมื่อบุคคลในองคแกรสามารถเรียนรูไดเร็วกวาคูแขง  ดังนั้น การเรียนรูนับวาเป็นปใจจัยพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการอยูรอดของ
องคแกร  ทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ เพดเลอรแ  บูรเกนี  และบอดเดลลแ  (Pedler,Burgoyne  &  Boydell,1991  อางถึงใน  สุทิน  อินทะ,  2557 : 14)  
เร่ือง  องคแกรแหงการเรียนรูวา  เป็นองคแกรที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกสมาชิกทุกคน  และมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยางตอเนื่อง  โดย
ตองสรางบรรยากาศในการเรียนรู ที่มีลักษณะเอื้อและกระตุนใหทุกคนเรียนรูรวมกัน  และสอดคลองกับแนวคิดของมารแควอรแดตแ (Marquardt,1996 : 19 
อางถึงใน  อัมพร  ปใญญา, 2553 : 15- 16) เร่ือง  องคแกรแหงการเรียนรู  ไดอธิบายวาองคแกรแหงการเรียนรู  คือ  การสรางบรรยากาศในองคแกรที่มีการ
กระตุนการเรียนรูของบุคคลและกลุมใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยสอนใหบุคลากรมีกรบวนการคิดวิพากษแวิจารณแเพื่อเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมีวิธีการเรียนรูที่
เป็นพลวัต  โดยอาศัยการจัดการและการใชความรูเป็นเครื่องมือไปสูการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
           หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้   
           ดานบุคคลที่รอบรู  อยูในระดับมาก เป็นเพราะวา  โรงเรียนใหการสนับสนุนใหบุคลากรมี การคนควาขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงดวยตนเอง เพื่อ
เปลี่ยนแปลงใหตนเองมีความชํานาญเฉพาะดาน  และใหความสําคัญเรื่องการคนควาหาความรูเฉพาะดานของบุคลากร เพื่อขยายขีดความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในการทํางาน  สอดคลองแนวคิดเรื่ององคแกรแหงการเรียนรูของ Peter M. Senge (1990 อางถึงใน พนานันทแ  โกศินานนทแ : 9-10)  
พบวา  บุคคลที่รอบรู  (Personal Mastery)  หมายถึง คนที่เป็นบุคคลที่รอบรูขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคแผลงานที่ตองการไดอยางตอเนื่อง  
ดังนั้นลักษณะการเรียนรูของคนในองคแกรจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรู ขององคแกรไดนั้น  สมาชิกขององคแกรแหงการเรียนรูจะตองมีคุณลักษณะที่  
เรียกวา  Human  mastery  คือ  การเป็นคนที่รูเห็นการเรียนรูอยูเร่ือยๆ  ยอมรับความเป็นจริง  มีความกระตือรือรน  สนใจและใฝุหาที่จะเรียนรูสิ่งใหม
อยูเสมอ  การพัฒนาคนใหมีความเป็นบุคคลที่รอบรูถือเป็นมิติที่ตองการฝึกฝนเพื่อสรางมุมมอง  หรือปรับมุมมองอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของความ
ตองการที่แทจริงหรือวิสัยทัศนแของแตละคน 
 ดานรูปแบบความคิด  อยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรไดเชื่อมโยงประสบการณแเดิมมาใชในการเรียนรูและปรับใชกับ
งานในหนาที่ที่รับผิดชอบและสนับสนุนใหบุคลากรมีการคิดปรับปรุงงานตางๆ  เพื่อสามารถเชื่อมโยงสัมพันธแกันไดโดยงายสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด
ของ  Peter  M.  Senge  (1990 อางถึงใน พนานันทแ โกศินานนทแ :11 - 12 ) เร่ืองการมีความแบบแผน ความคิด  (Mental  Models) พบวา การมีแบบ
แผนความคิด เป็นความคิดความเขาใจของบุคคลที่มีตอหนวยงานตอองคแกร  การที่บุคคลในองคแกรรับรูและเขาใจที่ทําแบบองคแรวมสามารถเชื่ อมโยง
ตําแหนงที่ตนอยูกับภาพรวมได  ความเชื่อที่ดีมีผลตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเพื่อพัฒนาความคิดความเชื่อใหสอดคลองกับการแปรเปลี่ยนของ
โลก  การที่จะทําใหคนมีแบบแผนความคิดไดนั้น องคแกรจะตองสนับสนุนและสรางใหคนในองคแกรมีการฝึกฝนตนเองใหเป็นคนที่ใฝุรูตลอดเวลา   

ดานการมีวิสัยทัศนแรวมกันโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนการเปิดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการสราง
วิสัยทัศนแและพันธกิจ  และใหความสําคัญกับการปฏิบัติ งานของบุคลากรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศนแ  พันธกิจ  เปูาหมาย  และวัตถุประสงคแของโรงเรียนโดย
การมีสวนรวม  สอดคลองกับแนวคิดของสกล  บุญสิน ( 2555: 44-46) เรื่องการสรางองคแการแหงการเรียนรู ของธุรกิจใหบริการ กรณีศึกษาบริษัท            
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การบินไทย จํากัด (มหาชน)ไดกลาวถึง วิสัยทัศนแรวมกัน (Shared Vision)  คือ  วิสัยทัศนแจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคแการเพื่อไปสู
จุดมุงหมายที่กําหนดไว  และเป็นจุดรวม เป็นพลังในการเรียนรูของสมาชิกในองคแการ ซึ่งผูนําจําเป็นตองมีการพัฒนาวิสัยทัศนแเฉพาะขึ้นมา และแบงปในให
ผูอื่นไดรู  เขาใจ โดยวิสัยทัศนแรวมนี้มีคุณคาทั้งทางภายใน  เชน  การสรางแรงบัลดาลใจใหคนเกิดความยึดมั่น  ศรัทธาหรือเกิดความผูกพันกับทีม  กับ
องคแการ  เพื่อเป็นแรงผลักดันใหคนเกิดการคิด  และทําในส่ิงที่ดีกวาสวนคุณคาภายนอกแกบุคคล  ไดแก  ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับองคแการ  ดานที่องคแการมี
ความเป็นเลิศ 

ดานการเรียนรูรวมกันเป็นทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนไดจัดใหมีสถานที่ในการพบปะพูดคุย  เพื่อสรางความรูอันเป็น
ประโยชนแในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และมีการสรางทีมงานที่ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนหนาที่กันได สอดคลองกับแนวคิดของ Marquard และ
Reynolds.( 1994 : 75 อางถึงใน สุทิน  อินทะ, 2557 : 98 เรื่อง ลักษณะองคแกรแหงการเรียนรู พบวา ควรมีลักษณะที่องคแกรตระหนักถึงความรวมมือ  
การแบงปในและสรางผลรวมที่สูงกวาจากทรัพยากรทั้งภายในองคแกรที่เรียกวา การทํางานเป็นทีม และภายนอกองคแกรที่เรียกวา  การทํางานแบบเครือขาย
เป็นการวมมือกันแกปใญหาอยางตอเนื่องในระยะยาวและริเริ่มส่ิงใหมๆ เพื่อสรางการแขงขันและสรางพลังรวมอันจะทําใหองคแกรอยูรอดและเจริญเติมโต 
 ดานการคิดอยางเป็นระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนไดจัดลําดับความสําคัญของงานอยางเป็นระบบเพื่อประหยัด
คาใชจาย  และจัดลําดับความสําคัญของงานอยางเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของ สกล บุญสิน (2555: 44 
-46)  เรื่อง  การคิดอยางเป็นระบบ (Systems Thinking)  พบวา ระบบคือสวนยอยที่เกี่ยวเนื่องกันในสวนใหญ ซ่ึงสะทอนใหเห็นการขึ้นแกกันของ
สวนยอย ๆ การทํางานของสวนหนึ่งจะมีผลกระทบตอสวนยอยอื่นๆ ที่เหลือในระบบ ซ่ึงจะสงผลตอความเจริญรุงเรืองความลมสาย กําไรขาดทุน และภาพ 
ลักษณแขององคแการ และมีกรอบการมองในภาพรวมเพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธแที่เกี่ยวของกันมากกวาการมองแบบแยกสวน โดยลักษณะของการคิดอยาง
เป็นระบบที่ดีควรประกอบดวย 1) คิดในเชิงกลยุทธแ 2) คิดทันการณแ และ 3) เล็งเห็นถึงโอกาส 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
             1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรมีนโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการสงเสริมใหโรงเรียนเป็นองคแการแหงการเรียนรู 
             2. โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดรวมแสดงความคิดเห็น และแกปใญหาของโรงเรียน  
             3. ครูควรเห็นความสาํคัญในการใชขอมูลสารสนเทศ ติดตามขาวสาร คิดวิเคราะหแ และตัดสินใจ ปฏบิัติงานบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง เป็น
จริง ยึดเปูาหมายความสําเร็จขององคแการเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แกปใญหาของโรงเรียนและทําความเขาใจระบบการทํางานที่ยึดเปูาหมายขององคแกรเป็นสําคัญ   
 ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป  
               1.ควรวิจยั เร่ือง แนวทางการใชขอมูลสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน 
               2.ควรวิจยั เร่ือง แนวทางการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย 
               3. ควรวจิัย  เร่ือง  แนวทางการบริหารโรงเรียนโดยยึดเปูาหมายขององคแการเป็นหลัก 
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